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احلمد هلل والصاة والسلام عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن اهتدى 
هبم. وبعد:

فلقد أدرك غري املسلمني -بْله املسلمني- منذ تنّزالت القرآن األوىل وحتى 
اآلن أن رّس قوة املسلمني إنام تكمُن يف القرآن الكريم، بمنهجه وهداياته وكامل 
مبادئه. وكان من أقوى املشلاهد القرآنية التي عرضت لذلك املنهج الرشليد 
واملبادئ العتيدة مشاهد األنبياء القادة الذين محلوا راية الدعوة والتوحيد منذ 

نوح S وحتى خاتم النبيني حممد عليه أزكى الصاة والتسليم.

كلام أن احلقائلق التارخيية التي جاء هبا القلرآن العظيم هي أصدق من كل 
حقيقلة ُيديل هبلا البرش، وهي جزء ملن الغيب الذي نؤمن به، وليسلت تلك 
احلقائق رضًبا من األسلاطري التلي اقرتفتها أيادي أهلل الكتاب، يف حتريفهم 

لكتاب رّب األرباب.

والكتشلاف بعلض احلقائلق يقّللب الذهلن الِفَكلر، ويغوُص بلني الدرر؛ 
السلتلهام التاريلخ وما ينبئ عنه ملن أثر. وقد كان للمخلدوم املهايمي اهلندي 
حملاوالت رائعلة يف اسلتنباط املعلاين ملن اآليات يف تفسلريه: )تبصلري الرمحن 
وتيسلري املنان بعض ما يشري إىل إعجاز القرآن( حتى َعّد هذا من أعظم الفضل 
واملنلة من اهلل تعاىل عليه، وقال يف مقدمته: »فأمكنني أن أبرزهن من خدورهن 
للريى بمرايلا مجاهلن صور اإلعجاز من بديع ربط كلامتله وترتيب آياته من بعد 
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 ملاكان يعّد ملن قبيل األلغاز، فيظهلر به أهنا جوامع الكللامت ولوامع اآليات، 

ال مبلدل لكلامتله وال معدل علن حتقيقاته، فكل كلمة سللطان دارها، وكل آية 

برهان جارها«))(.

ومن املشلاهد القرآنية ما يمّر عليها بعض الَقَرَأِة مرور السلهام، ال يقفون 

عنلد عجائبها، وال يسلتلهمون منها العرب، مع أهنا قد ملئلت كنوًزا ملن تفّكر 

وتدّبر، ومن تلك املشاهد والقصص التي ُمزجت بروعة القرآن ومجال لفظه 
وفخاملة معناه: قصة نبي اهلل إلياس O. وربام سلاهم ِقَص القصة 
يف جعل بعض املسلمني يغفل عن أخذ العربة منها، مع ما اشتملت عليه من 

كنوز وروائع.

وقد ورد اسم )إلياس( S يف القرآن الكريم مبوضعني:
األول: يف سلورة األنعلام، وذللك يف قوله تعلاىل: ]ڈ    ڈ    ژ    

ژڑ    ڑ              ک    ک[ ]األنعام:85[.

الثانـــي: يف سلورة الصافات، وذلك يف اآليلات التاليلة: ]ۋ    ۅ    ۅ    
ەئ      ەئ     ائ     ائ     ى     ى     ې     ې     ې     ې     ۉ      ۉ    
وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ     ٱ    ٻ    ٻ    
ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    

ٿ    ٿ    ٿ   ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ[ ]الصافات:23)- 32)[.

املهايمي، تبصري الرمحن وتيسلري املنان ))/3(.  )((
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أمـــا املوضـــع األول: فلكان يف ثنايلا ذكر أسلامء األنبياء وذرياهتلم، بدون 
اخللوض يف تفاصيل أخبارهم؛ إذ ترسد اآليلات: ]ڀ    ٺ    ٺ    
ٺ       ٺ      ٿٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹٹ    ٹ      ڤ    ڤ    ڤ     ڤ     ڦ    

ڦ    ڦ    ڦڄ    ڄ    ڄڄ    ڃ     ڃ    ڃ    ڃچ    چ    چ    

چ    ڇ    ڇ     ڇ    ڇ    ڍڍ    ڌ    ڌ    ڎ    

ک     ک      ک     ک     ڑ    ژڑ     ژ     ڈ     ڈ     ڎ     

ڱ     ڱ     ڱ     ڳ     ڳ      ڳ     ڳ     گگ     گ     گ    

ڱ    ںں    ڻ      ڻ    ڻ     ڻ    ۀ[ ]األنعام:87-83[.

وأما املوضع الثاني -يف ســـورة الصافات-: فقلد ُذِكر فيه تفصيات قصة 
إلياس، التي تتحدث عن شلعب الفينيقيلني، وكيف بلغ هبم احلال أن عبدوا 
البعلل، فجاءهم النبي الكريم إلياس S داعًيا وحمّذًرا ومنذًرا، وإن كان 
يغلب عليها اإلمجال؛ إذ جاءت يف عرش آيات قصار، ولكنها حتمل بني طّياهتا 
الكثري من املعاين الزاخرة واإلشارات الباهرة، وهو ما سنلمسه جليًّا يف كتابنا 
هذا، عىل قلة زاد الكاتب وضعف إدراكه عن سرب أغوار دقائق املعاين ورفعة 
األلفلاظ واملبلاين، ولكنها حماولة اجلاهد يف استشلعار اللفتلات وفقه ظواهر 

الكلامت النرّيات.

ونحن هنا نريُد الوصول إىل معرفة تلك األمة التي خلت، ومدى السقوط 
 S الوثنلي اللذي بلغته؛ ونحاول إظهار احلقائق حول شلخصية إلياس
واسلتنباط منهجه الدعلوي من خال اآليات القرآنية اللواردة يف قّصته، كام 
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نحاول أيًضا إظهار هذا النبي الكريم وإبراز دوره، ليكون نرباًسا ألبناء األمة 
املحمدية.

وملع أن كثرًيا من مفرّسي القرآن الكريلم، بل أغلبهم، وكذلك مؤرخي 
املسللمني، ينّصون يف كتبهم عىل أن نبي اهلل إلياس S إرسائييل، وأن اهلل 
بعثه إىل بني إرسائيل الذين عبدوا )البعل(، إال أن هذا الكتاب جاء ليكشف 
احلقيقلة الغائبلة، وأن إلياس S فينيقلي بعثله اهلل إىل الفينيقيني -الذين 
اخرتعوا عبادة البعل- ويعّد شعب الفينيقيني نموذًجا فريًدا لألمم املؤثرة يف 
تاريخ العامل. ولذلك سلاهم هذا الكتلاب يف بيان حقيقة الفينيقيني وأصوهلم 
وملكان تواجدهم، وبيان حقيقة البعل، وتوضيح مدى انتشلار عبادته. وهو 
اإلله الذي جاء القرآن باسلمه رصحًيا )البعلل( معبود الفينيقيني، بخاف ما 
جرت عليه العادة يف آهلة األمم السلابقة، وهو ما يسلرتعي منا االنتباه ملعرفة 

حقيقته وتأثريه.

لقلد حلاول الكاتب أن ُيديل بدلوه لإلسلهام يف تأصيلل التاريخ القرآين، 
وإثبات أن الكنوز القرآنية ما زالت مل تنضب، وأهنا متجددة بتجّدد احلياة.

ويتكلّون هلذا الكتلاب ملن مقدمة، ومخسلة مباحلث، وخامتة، مقّسلمة 
كاآليت: 

املبحث األول: النيب إلياس S، ويشتمل على اآلتي:
املطلب األول: األصل اللغوي لكلمة )إلياس(.

.S املطلب الثاين: حقيقة شخصية إلياس
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املطلب الثالث: مكان مولده.
املطلب الرابع: موطن دعوته وبعثته.

املبحث الثاني: إلياس S عند أهل الكتاب، ويشتمل على اآلتي:
.S املطلب األول: نسب إلياس

املطلب الثاين: نقد املروّيات اإلرسائيلية.
املطلب الثالث: )إيليا( يف أسفار أهل الكتاب.

املبحث الثالث: الفينيقيون، ويشتمل على اآلتي:
 املطلب األول: التسمية واحلضارة.

 املطلب الثاين: األصول اإلثنية للشعب الفينيقي.
املطلب الثالث: َبْعَلَبّك.

املبحث الرابع: البعل، ويشتمل على اآلتي:
املطلب األول: األصل اللغوي لكلمة )بعل(.

املطلب الثاين: البعل يف قصة إلياس.
املطلب الثالث: )بعل( إله الفينيقيني.

املطلب الرابع: عبادة بني إرسائيل للبعل.
املطلب اخلامس: بقاء املعامل الوثنية حتى العص احلارض.

املبحـــث اخلامـــس: املنهج الدعـــوي يف قصة إلياس S، ويشـــتمل 
على اآلتي:

 املطلب األول: أساليب ووسائل من خال اآليات.
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 املطلب الثاين: مقامات إلياس S ومقّوماته.
 املطلب الثالث: صفات أتباع إلياس املؤمنني.

اخلامتة: وفيها بيان أهّم النتائج اليت توصلُت إليها
ولعل ما سّطره قلمي يف فضاءات مقام النبي إلياس S يكون شافًعا 

يل ونوًرا يوم ألقى اهلل.. واهلل املستعان وحده.

Aqwa2007@gmail.com



املبحث األول
S النيب إليـــاس

وي�شتمل على الآتي:
املطلب األول: األصل اللغوي لكلمة )إلياس(.

.S املطلب الثاني: حقيقة شخصية إلياس
املطلب الثالث: مكان مولده.

املطلب الرابع: موطن دعوته وبعثته.
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املطلب األول
الأ�شل اللغوي لكلمة )اإليا�س(

اختلـــف أهـــل اللغـــة يف اســـم )إليـــاس( وأصل الكلمـــة إىل ثالثـــة آراء 
رئيسة:

- فمنهم من يرى أن إلياس اسم أعجمي ال ينصف للعجمة والتعريف، 
ت العَرب به، وهو إلياُس  قال ابن سيده: أراه عربانيًّا. قال اجلَْوَهِرّي: وقد َسمَّ

 

ابلُن ُمَضَ بن نِلزار  بن َمَعدِّ بن عدنان))(. ويلرى )املصطفوي( أن الظاهر يف 
إلياس أهنا معّربة من إلّياهو، أو إيلياء. وحرف السني تلحق أواخر األسامء يف 

اليونانّية كثرًيا كام يف هرمس، ديوغانس، هريدوطس، يولياس، طيطوس.

وتوجلد يف الكللامت املعّربلة وغريهلا كثلرًيا، كلام يف إبليلس، برجيلس، بلقيس، 
جرجيس، سندوس، عبدوس، طمروس، طرابلس، طرطوس، طغموس، جرنفس.

وراجلع باب ما آخره السلني من قاموس اللغة جتد فيهلا لغات كثرية من 
هلذا القبيل، وإحلاق السلني يف غالب موارده: إّما للوقف والسلكت كاهلاء، 

وإّما للداللة عىل العظمة واملبالغة والكثرة والزيادة)2(.

- ومنهلم من يلرى أن الكلمة عربيلة، واختلفوا يف اشلتقاقه؛ فمنهم من 
قلال: هو علىل وزن فِْعيال من األَْلس وهو اْختاُط العقلِل. وقيل: هو إفعال 

الزبيدي، تاج العروس )5)/404( مادة )ألس(.  )((
املصطفوي، حسن، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم، ))/40)(.  )2(
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جاِء  ، َأو َأخذوه من ِضّد الرَّ ملن )ليس( يقال: رجٌل َأْلَيُس َأي ُشلجاٌع ال َيِفلرُّ
وه.  وَمدُّ

 H وجّد النبي حممد S ومنهم من فّرق بني النبي إلياس -
كيب قياٌس فاسلٌد؛ ألَنَّ ابن ُمَضَ  ، وأن القياس بينهام يف الرتَّ إليلاُس بلُن ُمَضَ
األَلِف والام فيه مثلهام يف )الفضل(، وكذلك َأخوه )النَّاُس َعْياُن( وما كان 

ِصفًة يف َأصِله أو َمصدًرا فدخوُل األَلِف والام فيه غرُي ُمازم))(.
قال السهييل يف الروض: »قال ابن األنباري: إلياس بكرس اهلمزة، وجعله 
موافًقا السلم إلياس النبي S، وقال يف اشلتقاقه أقلوااًل... والذي قاله 
غلري ابن األنبلاري أصح، وهو أنله اليأس، سلمي بضد الرجلاء، والام فيه 
للتعريف، واهلمزة مهزة وصل)2(«، وقال املفضل بن سلمة -وقد ذكر إلياس 
النبي S-: وأما إلياس بن مض فألفه ألف وصل، واشتقاقه من اليأس، 
وهو الّسلل، وقال الزبري بن بكار: إلياس بن مض أول من مات من السلّل، 

فسمي السّل يأًسا)3(.

 واللذي يرتّجح يل هلو الرأي الثاين، وأن الصحيح يف إلياس بن مض 
أنله بقطع األلف واشلتقاقه من قوهلم: رجلل أْلَيس: أي شلجاع، واألْلَيس: 
الذي ال يفرُّ وال يربح من مكانه، وقد تلّيس أشد التلّيس، وأُسود لِيٌس َوَلُبَؤٌة 

َلْيَساء. وهذا يقتيض أنه عريب، فيكون حذف التنوين منه للضورة)4(. 

الزبيدي، تاج العروس )5)/404( مادة )ألس(.  )((
السهييل، الروض األنف ))/6(.  )2(
البكري، سمط الآليل ))/950(.  )3(

اإلسرتاباذي، رشح شافية ابن احلاجب )307-305/4(.  )4(
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 وذهب البقاعي إىل أن الداعي إىل تسميته هبذا االسم هو ما سبق يف علم اهلل 
أنه ييأس ممن يدعوهم إىل اهلل فيكون ممن يأيت يوم القيامة وما معه إال الواحد 
أو االثنان))(، فجعل سلبحانه اسلمه مناسلًبا ألمره يف قومه بيأسه منهم حني 
فّر إىل اجلبال من رّشهم، أو أنه مأخوذ من يأسهم من القدرة عىل قتله، فإهنم 
اجتهلدوا يف ذلك حتى أعياهم، واسلتدّل البقاعي عىل هذا املعنى بقراءة ابن 

عامر بخاف عنه بوصل اهلمزة يف الدرج وفتحها يف االبتداء)2(.

ولعّل من فّرق بينهام أشلكل عليه كلون إلياس S من بني إرسائيل، 
فكيلف نبحلث السلمه علن اشلتقاق يف اللغلة العربيلة وهو علرباين؟ وهذا 
اإلشلكال يزول حينام نعلم أنه ليس إرسائيليًّا، وإنام أصوله كلدانية أو فينيقية 
بحسلب قومله الذين كانوا يقطنلون يف )َبْعَلَبلّك( آنذاك. وهلي ذاهتا أصول 

القبائل العربية القديمة. 

وقد جاءت يف )إلياس( ثالث قراءات:
القراءة األوىل: قرئت )وإن إلياس( هبمزة القطع املكسلورة، وهي قراءة 
اجلمهور؛ ألن إلياس ليس بموضع حتذف فيه اهلمزة، إنام هو موضع جتعل فيه 
بني بني يف التخفيف كام خيّفف سلئم وبئلس، ]ڃ    چ    چ[ ]البقرة:258[. 
ويقوي ثبات اهلمزة قوله: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ ]الصافات:30)[، فهذا يدّل عىل 

أن اهلمزة ثابتة يف إلياس بثبوهتا يف )إلياسني(.

املفهلوم من ظاهلر اآليات أن أتباعه كثري، فقد جاء يف القصة قوله سلبحانه: ]ٻ    پ    پ      )((
پ[.

البقاعي، نظم الدرر )6)/283(.  )2(
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القـــراءة الثانية:قرئت )وإن الياس( بغري مهز، بوصل اهلمز، وهي قراءة 
ابن عامر وابن حميصن وأيب رجاء واألعرج وقتادة))(.

أما القراءة الثالثة: )وإن إيِلياس(- هبمزة مكسلورة وياء سلاكنة بعدها 
الم مكسورة وياء ساكنة وسني مهملة مفتوحة فليست بقراءة متواترة، وهي 

قراءة ُأيب بن كعب)2(، ولفظها قريب من )إيلّيا( يف العهد القديم.

أما )إلياسني( فقد جاءت فيها قراءتان متواترتان:
األوىل: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ بكلرس اهلملزة وسلكون اللام موصوللة 
بل)ياسلني( فجعلوهلا كلملة واحلدة، وهلي قلراءة اجلمهلور، إال أن حفًصا 
تفلّرد بروايته عن عاصم بقراءة )إل ياسلني(- هبمزة مكسلورة والم سلاكنة 

مفصولة)3(.

وعلىل هذه القراءة يرى البعض أنه اسلم له)4(، قال الزجاج: يقال ميكال 
وميكائيلل ومكائلني، فكذا ههنا إلياس وإلياسلني)5(، فالعلرب تلحق النون 
يف أسلامء كثلرية وتبدهللا من غريهلا كام قالوا إسلامعيل وإسلامعني وإرسائيل 

أبلو عيل الفلاريس، احلجة للقلراء السلبعة )59/5-60(، ابن جنّي، املحتسلب يف تبيني   )((
وجوه شواذ القراءات )223/3(، أبو بكر بن جماهد، السبعة يف القراءات، )ص548(.

تفسري ابن عطية )484/4(، البحر املحيط )358/7(، تفسري البيضاوي )25/5(.  )2(
ابلن خالويله، احلجلة يف القلراءات السلبع )ص303(، أبلو بكلر بلن جماهد، السلبعة يف   )3(
القلراءات )ص548،  549(، أبو الطاهر، العنوان يف القراءات السلبع )ص62)(، ابن 

زنجلة، حجة القراءات )ص0)6(.
تفسري ابن عطية )484/4(.  )4(
تفسري الرازي )26/)4)(.  )5(
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يانية معنلى)2(، واختار هذه  وإرسائلني))(، ولعل لزيادة اليلاء والنون يف الرسُّ
اللغة هنا رعاية للفواصل)3(. 

قال الفراء: »وقد يشهد َعىَل صواب َهَذا -يقصد قراءة )إلياسني(- قوله: 
]ڦ     ڦ    ڄ[ ]املؤمنون:20[ ثم قال يف موضع آخر: ]ٻ    ٻ[ ]التني:2[ 

وهو معنى واحد وموضع واحد)4(«.

وهلو ملا نصه الطلربي بقوله: »ُيستشلهد عىل ذلك أن ذللك كذلك بأن 
مجيع ما يف السلورة من قوله: )َسلاٌم(، فإنه سلام عىل النبي الذي ُذكر دون 
آله، فكذلك إلياسلني، إنام هو سلام عىل إلياس دون آله)5(«. ومراده أننا إذا 
وضعنلا القصلص املتتابعة الواحلدة إىل جنب األخرى نرى أّن سلام اهلل يف 

تلك اآليات مرسلل إىل األنبياء الذين تطّرقت إليهم اآليات: ]ڀ     ڀ    ڀ    
ٺ    ٺ[- ]ڄ    ڄ    ڄ[ - ]ے    ۓ    ۓ    ڭ[.

وطبًقلا لذلك فلإّن ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ تعني السلام عىل إلياس وحده 
فقلط. وهلو ما جزم به )املصطفوي( من أن املراد من كلمة- إِْل  ياِسلنَي- هو 
إليلاس املذكلور قطًعا، واألقلوال األُخر يف هلذا املورد خلاف نظم اآليات 

وظاهرها)6(.
ابن كثري، قصص األنبياء )246/2(.  )((

تفسري الزخمرشي )60/4(.  )2(
تفسري األلويس )23/)4)(.  )3(

الفراء، معاين القرآن )392/2(.  )4(
تفسري الطربي ))2/)0)(.  )5(

املصطفوي، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم ))/)4)(.  )6(
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واختار أبو عبيدة هذه القراءة، وقال: »إلياسلني اسم إلياس، مثل إبراهام 
يف إبراهيم، أال تراه أنه مل يقل يف يشء من السورة عىل آل فان وآل فان، إنام 

جاء باالسم، وكذلك إلياسني))(«.

وقلد عّقب النّحاس علىل أيب عبيدة بقوله: »وهلذا االحتجاج أصله أليب 
عمرو، وهو غري الزم ألّنا بّينا قول أهل اللغة: إذا سّلم عىل آله من أجله فهو 
مسلّلم عليه«. ثم قال: »والقول بأن اسلمه )إلياسني( حيتاج إىل دليل ورواية، 
فقلد وقلع يف األمر إشلكال، كان األوىل اتبلاع اخلط اللذي يف املصحف ويف 

املصحف ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ باالنفصال فهذا ما ال إشكال فيه)2(«.

وبعضهلم يعتربها مجًعلا بمعنى )إلياسليني(، وطريقة ذللك أن )إلياس( 
ُأضيفت إليها )ياء( النسلب فأصبحت )إليلايس(، وبعد ذلك مجعت بإضافة 
اكنني،  الياء والنون إليها فأصبحت )إلياسليني(، فُحِذَفْت أوالمها اللتقاِء السَّ

فصار )إلياسني( كام ترى)3(.

القـــراءة الثانية: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ بإضافلة لفظ )آل(. بفتح اهلمزة 
مشبعة وكرس الام مقطوعة إىل لفظ )ياسني(، فجعلوها كلمتني، وهي قراءة 
نافلع وابن عاملر ويعقلوب ورويس)4(.وحجتهم أهنا يف املصحلف العثامين 

أبو عبيدة، جماز القرآن )72/2)، 73)(.  )((
النحاس، إعراب القرآن )295/3(.  )2(

السمني احللبي، الدر املصون )329/9(.  )3(
أبو عمرو الداين، التيسلري يف القراءات السلبع )87)(، ابن اجللزري، النرش يف القراءات   )4(

العرش )360/2(، ابن جماهد، السبعة يف القراءات )ص549(.



19

مفصولة من ياسني، ففيه نوع تأييد هلذه القراءة))(.

ويف توجيه هذه القراءة أقوال أرجحها أنه جعل اسلمه إلياس وياسني ثم 
سلم عىل آله؛ أي: أهل دينه ومن كان عىل مذهبه)2(.

واللذي أميلُل إليه أنه ال مانع من اجلمع بلني املعنيني، وأنه ال يوجد بينهام 
تضاد؛ فاهلل سلبحانه سلّلم عىل إلياس S، وسلّلم كذلك علىل آله وهم 
أتباعله ملن املؤمنني، خصوًصلا وأن القاعدة التفسلريية تنصُّ علىل أنَّ منزلة 

القراءة من القراءة بمنزلة اآلية من اآلية)3(.

أبلو عليل الفلاريس، احلجلة للقلراء السلبعة )6/)6( وملا بعدهلا، تفسلري األللويس   )((
.)(35/(2(

ابن اجلوزي، زاد املسري )82/7(.  )2(
ملزيلد النظر يف هذه القاعدة: ابن تيمية، جمملوع الفتاوى )3)/)39-392(، الزركيش،   )3(
الربهلان ))/326(، الشلنقيطي، أضواء البيان )8/2(، خالد السلبت، قواعد التفسلري 

))/88(، مساعد الطيار، فصول يف أصول التفسري )ص28)(.
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املطلب الثاني
S حقيقة �شخ�شية اإليا�س

يفهلم الناظلر من خلال قلراءة النّص القلرآين أن )إليلاس( S هو 
)إليلاس(، وليس ما سلواه من شلخصيات األنبيلاء أو الصاحلني، ومع ذلك 

فقد ذكر البعض أنه ليس إال اساًم آخر لشخصية أخرى، ومن ذلك:
) أ ( يعتقد البعض أّن »إلياس« هو إدريس S؛ فكلمة إدريس، تلفظ 
إدراس، وطرأت عليها تغرّيات يف بنية الكلمة فأضحت إلياس. أو أن إلياس 
اسم آخر إلدريس S أو أنه لقب له))(، وهو قول ابن مسعود)2(، وقال به 
قتادة)3(والضحاك بن مزاحم، وعكرمة، وعياض وحممد بن إسحاق ورواية 
 البن عباس)4(، ففي قوله تعاىل: ]ۋ    ۅ    ۅ    ۉ[ ]الصافات:23)[، 

وعلىل هلذا القول يمكلن أن يكون رفع إدريلس S الوارد يف قوله تعلاىل: ]ڃ    ڃ      )((
چ     چچ     چ         ڇ   ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ[ ]مريم:56-57[ هو رفع إللياس، 
 ،S وحيتمل بذلك أنه مل يمت وأنه رفع وسلينزل يف آخر الزمان إعداًدا لنزول عيسلى
كلام ذكر أهلل اإلنجيل)إنجيل مّتى، إصحاح 6) مقطع 3-2)(، وهو قول ال دليل يثبته 

من القرآن أو السنة.
أخرجه عنه ابن أيب حاتم بسند حسن، قال ابن كثري: قال ابن أيب حاتم حدثنا أيب حدثنا أبو   )2(
نعيم حدثنا إرسائيل عن إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن عبداهلل بن مسعود. )تفسري ابن 
كثري 20/4(. وذكره البغوي يف تفسلريه )36/4( عن ابن مسعود، وكذلك: السيوطي، 

اإلتقان يف علوم القرآن )380/2(، تفسري القرطبي )5)/5))(.
أخرجه الطربي يف تفسريه ))95/2( عن قتادة.  )3(

تفسري ابن عطية )483/4(، السيوطي، الدر املنثور )537/5(، تفسري ابن كثري )20/4(،   )4(
تفسري الثعالبي )24/4(، تفسري البغوي )36/4(، ابن حجر، فتح الباري )375/6(.
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روي علن عبد اهلل بن مسلعود قال: إليلاس هو إدريلس، ويف مصحفه )وإن 
إدريس ملن املرسلني(.

وقلد يرى البعض أن ابن مسلعود I يرى العكلس وهو أن إدريس 
هلو إليلاس ففي قولله تعلاىل: ]ڃ    ڃ    چ     چچ     چ         ڇ             ڇ    ڇ[ 
]مريم:56[، روى ابن أيب حاتم بسلند حّسنه السيوطي عن ابن مسعود أنه قال: 

إنله إليلاس بعث إىل قومه أن يقوللوا: ال إله إال اهلل ويعملوا ما شلاءوا، فأبوا 
وأهلكوا))(.فا نعرف بالضبط هل رأي ابن مسلعود أن إدريس هو إلياس؟ 
أم أن إلياس هو إدريس؟ قال القرطبي: »وروي عن ابن مسعود قال: إرسائيل 
هو يعقلوب، وإلياس هو إدريس. وقرأ: )وإن إدريس( وقال عكرمة: هو يف 
مصحف عبد اهلل ]يعني ابن مسعود[ )وإن إدريس ملن املرسلني( وانفرد هبذا 
القول«)2(. قال األلويس: واملسلتفيض عنه أنه قلرأ كاجلمهور)3(. ولعّل هذه 
)4( كام كان يقرأ بذلك يف آيات أخرى.

I قراءة تفسريية من ابن مسعود

)ب( جمموعة من املفرّسين اعتربت )إلياس( هو اخلض)5(.
ومنهم من رأى أنه صاحب للخض وصديق له، وأّن كليهام ما يزال حيًّا، 
وبعلض هؤالء يرى أّن إلياس موّكل بالفيايف والقفار، واخلض موّكل باجلزر 

تفسري األلويس )6)/05)(، تفسري البغوي )36/4(.  )((
تفسلري القرطبلي )5)/5))(، وانظلر: تفسلري الطلربي )7/)26(، تفسلري امللاوردي   )2(

)64/5(، تفسري البغوي )36/4(، ابن اجلوزي، زاد املسري )79/7(.
تفسري األلويس )39/23)(.  )3(

وهو الذي رجحه أبو حيان، البحر املحيط )9/)2)(.  )4(
النحاس، إعراب القرآن )294/3(.  )5(
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والبحلار))(، وكل هؤالء -وأغلبهلم من املتصوفة- يقوللون بخلود االثنني 
يف الدنيلا، وأهنام آخر ملن يموت من بني آدم، وكان احلسلن يقول: قد هلك 

إلياس واخلض وال نقول كام يقول الناس)2(.

)جل( والبعض يرى أّن إلياس هو )اليسع(. وضعف هذا القول القرطبي 
بقوله: »وتوهم قوم أن اليسلع هو إلياس، وليلس كذلك؛ ألن اهلل تعاىل أفرد 

كل واحد بالذكر«)3(.

 .)4(
H د ( وجلّوز قلوم أن يكون هو إلياس بن مض جّد النبي (

وهو قول بعيد النجعة.
ولكن الذي يتناسلب مع ظاهر اآليات هو أّن هذا االسم اسم أحد أنبياء 
اهلل غلري تلك األسلامء التلي وردت يف القرآن املجيلد، وأّنه بعلث هلداية قوم 
يعبلدون األصنام، فكّذبله أكثر القوم، علدا جمموعة ملن املؤمنني املخلصني 

الذين صّدقوه.

كلام أن إلياس هو نفسله )إيلياء( النبي املذكور يف التلوراة، والذي عارص 
امللك )آجاب( الطاغية املتجرب)5(.

تفسري النيسابوري )575/5(، التفسري املظهري )42/8)(.  )((
تفسري النيسابوري )575/5(.  )2(

تفسري القرطبي )33/7 (.  )3(
ابن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل )97/2)(.  )4(

ابن عاشور، التحرير والتنوير )66/23)(.  )5(
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املطلب الثالث
مكان مولــــده

مل يتطرق مؤرخو املسلمني وال مفرّسو القرآن العظيم إىل مكان مولد النبي 
إليلاس S يف كتبهم، فمكان مولده ليس معروًفا عىل وجه التحديد، كام 
أنه مل ُيذكر يف الكتب السابقة )العهد القديد واجلديد( مع اهتامم أسفار التوراة 

بذكر تفاصيل أماكن مولد أنبيائهم.
وغايلة ما ورد يف العهد القديم تلك اإلشلارة بوصفه يف الكتاب املقدس 
( يف سلبعة مواضع))(؛ وذلك نسبة إىل تِْشلبة)2( يف باد ِجْلَعاد)3(؛  بل)التِّْشلبِيِّ

فاسمه )إلياس( ولقبه )التِّْشبِّي(.

)) ملوك 7): )، )2: 7)، )2: 28، 2 ملوك ): 3، ): 8، 9: 36(.  )((
األصل يف تِْشلبة أهنا من ِجْلَعاد كام يف النّص، ولكن زعم بعض مفرسي الكتاب املقدس   )2(
أهنم مل جيدوا هلا اسلاًم قريًبا يف آثار جلعاد، ونسلبوا )تِْشبة( إىل ما ورد يف التوراة يف موضع 
آخر وأهنا Thisbe التي تقع يف شلامل اجلليل جنوب قادش نفتاىل -أي املنسلوبة إىل سلبط 
نفتلايل- )موقع: رشح الكتلاب املقدس - األنبا مكاريوس األسلقف العام - طوبيت ) 
- تفسلري سلفر طوبيا http://st-takla.org، بتاريخ 2/28)/438)هل.(. وإن صحَّ هذا 
-ويف هلذا نظلر- فيكون إيليا قد ولد هناك ثم اسلتوطن بعد ذللك جلعاد. ولكن أغلب 
مؤرخي أهل الكتاب يقولون أّن تِْشبةمن ِجْلَعاد، والتي هي باد الكنعانيني )القس داود 

ملعي، حياة إيليا، ص0))(.
حتمل ِجْلَعاد معنى واسلع يف التوراة يشلمل كل املنطقة رشق األردن )سفر التثنية 34: )،   )3(
سلفر يشلوع 22: 9، سلفرالقضاة 20: )، سلفر صمويل الثاين 2: 9، )(. أما يف العص 
-http://jorda احللارض فهي قريلة أردنية من قرى حمافظة البلقاء. ]موقلع )إرث األردن(:
heritage.jo/jelaed/، بتاريلخ 8/7/4)20م[. ونجلد ارتبلاط إيليا بشلاميل ِجْلَعاد - عىل 

الضفة الرشقية لألردن يف القصة املذكورة يف سفر امللوك األول )7) : 2 7( عن إقامته عند 
 هنلر كريت رشقلي األردن ليختبئ من أعدائه؛ إذ يرجح اآلن أن هنر كريت هو املعروف =
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ويتهلّرب بعض مفرّسي الكتلاب املقّدس من تفسلريها باملعنى الواضح 
( من ِجْلَعاد باد الكنعانيني، فريى بعضهم أن  وهو أن أصل )إلياس التِّْشلبِيِّ
( الغريب؛ وذلك ألنه اسلتوطن بلاد الكنعانيني وهو غريب  معنى )التِّْشلبِيِّ
عنهلا))(، إال أن بنيلة الكلمة ال يمكلن أن ختدم هذا التفسلري. خصوًصا وأن 

النّص جاء رصحًيا: ]إيليا التِّْشبِيِّ من مستوطني ِجْلَعاد[. 
أّملا املؤرخ اليهلودي )ُيوِسليفوس( فريى بلكّل وضوح أنله مواطن من 
ِجْلَعلاد وليس غريًبلا عنها)2(.وقد بالغ بعض الباحثلني يف موطنه حتى قال: 
»ولد إيليا يف جبال األردن وانتقل إىل السلامء من األردن عىل الضفة الرشقية 
للنهلر املقدس، لقلد كان قطعا نبيًّا أردنيًّا!!)3(«. إال أن النصارى يعتقدون أن 
مسلقط رأسه كان يف موقع )مار إلياس(، وهي اآلن كنيسة عىل تّل، تطّل من 

اجلهة الغربية عىل َبْيسان وَطرَبّيا وجبل الشيخ )4(.

=اآلن )بلوادي اليابلس( يف مرتفعلات جلعلاد، واللذي يقع حالًيا إىل الشلامل ملن مدينة 
عجللون- األردن، بداًل من القول بأنه )وادي القلط( املمتد من قرب أورشلليم إىل أرحيا 

ثم إىل هنر األردن.
http://st-takla. موقع: تفسري الكتاب املقدس - العهد القديم - القمص تادرس يعقوب  )((
org، بتاريخ 4)/7/9)20م، وبعد التخّبط يف أصل إلياس قال معلًقا: تبقى سلرية إيليَّا 

د عرب األجيال أاّل نبحث عن أرسة اإلنسلان وأسلافه، بل عن شخصه وحياته  النبي تؤكِّ
فاته.  وأفكاره وتصُّ

)2( The Antiquities of the Jews، Flavius Josephus، translated by William Whis-

ton، New York: Hendrickson، 1980. 355. Ant. 8:13، 2 

فادي شلوكت حلداد، النبي إيليا وتل ملار إلياس )إيليا(، موقع أبونلا: يصدر عن املركز   )3(
الكاثوليكي للدراسلات واإلعام – األردن: http://www.abouna.org/content، بتاريخ 

)5/7/2)20م
نجاة سلليم حماسليس، السلياحة يف األردن رحللة تأثر القلوب، زهلران للنرش. كام جيدر   )4(

ا إىل موقع مار إلياس يف يوم )7/2 من كل عام.  التنبيه إىل أن املسيحيني حيجون سنويًّ
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وقلد كشلفت التنقيبلات األثريلة يف األعلوام 999)م و )200م علن 
آثلار موقلع يسلمى )دير ملار إليلاس(، وزعموا أنه امللكان اللذي صعد منه 
النبلي إيليلا إىل السلامء، ويقع املوقلع يف األردن عىل بعد 2)كم شلامل غرب 
مدينة عجلون))(، وكام يعتقد أيًضا بأن قرية )لِْستب( التي تقع عىل بعد نصف 
كيلومرت إىل الغرب من موقع الكنيسلة هي باألصل منطقة )تِْشلبة( التي ورد 
 .)2(

S ذكرهلا يف كتاب العهد القديم ومتثل مسلقط رأس النبلي إلياس
ومل يعثر بعض علامء اآلركيولوچيا واآلثار عىل دالئل تشري إىل االستيطان يف 
فرتة العلص احلديدي)3(، مما دعا بعضهم إىل اإلشلارة ملوقع )أم اهليدموس( 
القريلب من التل ليكون مرشلًحا كموقع لقرية )تشلبى( الكتابية، وهناك تم 

العثور عىل دالئل تعود للعص احلديدي )فرتة إيليا()4(.

موقع ويكيبيديا: كنائس-مار-إلياس https://ar.wikipedia.org/wiki/، بتاريخ 2/)/439)هل.  )((

موقع عجلون اإللكرتوين: http://ajlune.tripod.com/marelyas.htm. بتاريخ 2/)/439)هل.  )2(
العص احلديدي فرتة من فرتات التاريخ بدأت فيام بني 500) و 000)ق.م؛ حيث انترش   )3(
استخدام احلديد يف صناعة األدوات واألسلحة واستمر استخدامه منذ ذلك العص حتى 

يومنا هذا. ]موقع: املعرفة: https://www.marefa.org، بتاريخ 23/)/8)20م[.
فادي شلوكت حلداد، النبي إيليا وتل ملار إلياس )إيليا(، موقع أبونلا: يصدر عن املركز   )4(
الكاثوليكي للدراسلات واإلعام – األردن: http://www.abouna.org/content، بتاريخ 

)5/7/2)20م.
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املطلب الرابع
موطن دعوته وبعثته

يميلل بعض املؤرخلني من أهِل الكتاب إىل أن إليلاس S ُبعث بعد 
تشلتت دوللة بنلي إرسائيلل، وبالتحديلد بعد ُسلليامن S؛ اعتلامًدا عىل 
تسلسلل األحداث يف سفر امللوك األول، وكان ذلك قرابة القرن التاسع قبل 
املياد، وذلك بسبب رصاع ملوكهم وعظامئهم عىل الُسلطة، وما وصلوا إليه 
من الكفر والضال الذي دخل عليهم من األمم األخرى، وقد سلمح امللك 
أخاب لزوجته الوثنية إيزابيل بنرش عبادة قومها يف بني إرسائيل، وكان قومها 

عباًدا لألوثان فشاعت العبادة الوثنية))(.

وعلىل كل حال، فالذي هيّمنا هو أن )إلياس( S قد ُأرسلل بدعوته 
إىل السلكان القاطنلني بتللك املنطقلة وليس إىل بنلي إرسائيل، وهلذا ما تدّل 

عليله اآليلات القرآنيلة يف قّصتله اللواردة بسلورة الصافلات:]ۋ    ۅ    
ەئ     ائ     ائ     ى     ى     ې     ې     ې     ې     ۉ      ۉ     ۅ    
ەئ     وئ    وئ    ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ    ۈئ     ٱ    ٻ    
ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    

بحسلب رواية التوراة أن امللكة إيزابيل وهي فينيقية األصل، ملا تزوجت آخاب انطلقت   )((
إىل السامرة وأخذت معها صنم البعل وصنم عشتاروت بصحبة 450 كاهنًا وثنيًّا يأكلون 
ويرشبون عىل مائدهتا، ويقيمون شلعائر عبادة األوثان خاًفا لرشيعة التوحيد التي سنها 
النبي موسلى S يف بنلي إرسائيل، وإيزابيل متادت يف الرش وقتلت ما اسلتطاعت من 

كهنة الرب )3 ملوك 22: 39(.
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ڤ[  ڤ     ڤ     ٹ     ٹ     ٹ     ٹ     ٿ    ٿ     ٿ     ٿ     ٺ     ٺ    
]الصافات:23)-32)[.

ومن الآيات ن�شتخرج التف�شري التايل: 
1. إلياس: اسلم علريب عىل الصحيلح))( من أصول اللغلة القديمة لدى 
 الكنعانيني، وقد كان اسم جّد النبي حممد H السادس عرش )إلياس 
ابن مض بن نزار(. والصحيح أنه مشتق من قوهلم: رجل أْلَيس: أي شجاع، 

واألْلَيس: الذي ال يفرُّ وال يربح من مكانه، وهذا يقتيض أنه عريب)2(.

2. يف قولله سلبحانه: ]ې    ې    ې[: مل تبلنّي اآليلات أصلل هلؤالء 
القوم، ولو أراد اهلل بني إرسائيل لذكر اسمهم رُصاًحا -كام هي عادة القرآن- 
ولكنها أملحت إىل أهنم يعبدون )البعل(، فُعلم بذلك أهنم أهل )َبْعَلَبّك( وما 

حوهلا، ممّن عبدوا البعل ابتداًء ال بالتبعّية.

3. الَبْعلل: باتفاق املؤرخني أنه أحد آهلة كنعان من العرب، وإليه نسلبت 
مدينلة )َبْعَلَبّك()3( التلي كان يقطنها الكنعانيون، فتحذير النبي هلم من عبادة 
هذا الصنم بالذات، دليل عىل أهنم هم املخرتعون لعبادته باألصالة، بينام كان 
بنلو إرسائيل يعبدونله بالّتبع والتقليد، هو وغريه من آهلة األمم املجاورة هلم، 

كام أن لفظة )َبْعل( أصلها عربية يمنية، بمعنى: الرب)4(.

الزبيدي، تاج العروس )5)/404( مادة )ألس(.  )((
الريض اإلسرتاباذي، رشح شافية ابن احلاجب )307-305/4(.  )2(

الطربي، جامع البيان ))97/2(؛ ابن عطية، املحرر الوجيز )484/4(.  )3(
الطربي، جامع البيان ))96/2(.  )4(
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4. يف قولله سلبحانه: ]ۆئ    ۆئ    ۈئ[: ذّكرهلم بآبائهلم 
لشلّدة احرتامهلم هلم، وهناللك أدّلة تشلري إىل أن الفينيقيني كانلوا يعتقدون 
بحيلاة بعد امللوت. فقد كانوا يعتنلون بموتاهلم غاية االعتنلاء فيدفنوهم يف 
مغاور اصطناعية ويضعون يف القرب املأكوالت واملرشوبات بأوان خزفية. كام 
كانوا يدفنون مع امليت أغلب ممتلكاته من حيّل وأسللحة))(، أما بنو إرسائيل 

فلم يكن هلم أدنى احرتام ملكانة آبائهم.
5. يف قوله: ]ٻ    پ    پ    پ[: فيه داللة عىل أن من قومه من 
مل يكّذبه وكانوا مؤمنني بدعوته، عاملني بموجب اإلرشاد من بعده)2(. فأين 
هلؤالء املوصوفني بتلك الصفات العلّية من قلوم هُبْت كبني إرسائيل.كام أن 

قراءة )آل ياسلني()3(-وهي قراءة متواترة- يف قوله سلبحانه: ]ٺ    ٺ    ٺ    
ٿ[ ]الصافات:30)[ تدّل عىل فضيلة مجاعة أسللموا، وحسن إسامهم، فآل 

ياسني هم أهل دينه ومن كان عىل مذهبه)4(.
6. قراءة ابن مسعود I اآلحادية الشاّذة: )وإن إدريس ملن املرسلني( 
بلداًل من إلياس، وعنه أيًضا: )سلام عىل إدراسلني()5(، وقد قال مجاعة من 

بتاريلخ:   ،/https://www.palestinapedia.net إلكلرتوين:  الفلسلطينية، موقلع  املوسلوعة   )((
8)/)/8)20م.

حّقي، روح البيان )2)/55(.  )2(
وهي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب، ]أبو عمرو الداين، التيسري يف القراءات السبع، )ص87)(،   )3(
ابن اجلزري، النرش يف القراءات العرش )360/2(؛ ابن اجلزري، حتبري التيسري يف القراءات العرش 

)ص539(.
ابن اجلوزي، زاد املسري )82/7(.  )4(

ابن خالويه، خمتص يف شواذ القرآن )ص28)(؛ الكرماين، شواذ القراءات )ص407(، =  )5( 
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العلامء منهم أمحد بن حنبل أن إلياس هو إدريس))(، وإدريس باالتفاق ليس 
من بني إرسائيل.

7. املتبادر للذهن يف النّص القرآين أن اإلنكار متوّجه لقومه الذين اخرتعوا 
عبادة البعل باألصالة، ال من عبدوها تقليًدا، وإال فإن إلياس سيكون األوىل 

به أن يتوجه إلنكار التقليد، كام قال موسى من قبل: ]ٱ    ٻ     ٻ    
ٻ       ٻ    پ    پ    پ    پ     ڀ    ڀڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ       ٺ    
ٿ          ٿ    ٿٿ     ٹ    ٹ      ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ       ڦ    ڦ    ڦ    ڦ     
ڄ    ڄ               ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ      چ    چ    
چ    ڇ[ ]األعراف:١٣٨–١٤٠[، وُناحظ يف اآليات السلابقة أن موسلى 
مل يذكر لبني إرسائيل اسم الصنم الذي قّلد بنو إرسائيل القوم يف عبادته؛ ألن 
اإلنلكار متوجه للتقليد الوثني األعملى، مع أن بعض العلامء يرى أن الصنم 

=ونسلبها الكرملاين البن مسلعود وحييلى واألعملش، وزاد عن األعمش: )سلام عىل 
إدريسني(.

حّقي، روح البيان )2)/50(، ومما يستدل به يف هذه القراءة أن إدريس كان بعد نوح، وقد   )((
اشتهر عند كثري من املؤرخني أن إدريس قبل نوح، وهذا غري صحيح، هبذه القراءة، وألن 
اهلل تعاىل قال: ]ٻ       ٻ     ٻ      ٻ         پ    پ     پ    پ    ڀ    ڀ[ ]النسلاء:63)[، 
وإدريلس ملن النبيني، وقال تعلاىل: ]ڃ    ڃ    چ     چچ     چ         ڇ             ڇ    ڇ[ إىل أن 
قال: ]ڎ    ڎ     ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک    گ    گ[ ]مريم:56-
58[، وقال تعاىل: ]ڦ    ڦ    ڄ    ڄ      ڄ    ڄ    ڃ    ڃ     ڃ[ 
]احلديلد:26[، ويف احلديث الصحيح يف قصة الشلفاعة »أن الناس يأتون إىل نوح فيقولون 
له: أنت أول رس�ول أرس�له اهلل إىل األرض«، فا رسلول قبل نوح إال آدم فقط. ولذلك 
قلال ابلن العريب: »ومن قال من املؤرخني: إن إدريس كان قبله فقد وهم« أحكام القرآن، 

.)567/((
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املقصلود يف إنلكار موسلى S هو )البعلل(، قال ابن عاشلور: »والقوم 
هلم الكنعانيون: ويقلال هلم عند العلرب: العاملقة، ويعرفلون عند متأخري 
املؤرخلني بالفينيقيني، واألصنام كانت صلور البقر، وقد كان البقر يعبد عند 

الكنعانيني، أي الفينيقيني باسم )بعل())(«.

8. جلاءت قصلص األنبياء يف سلورة الصافلات متفرقة، وكأن السلورة 
أشلارت إىل كّل أمة بنموذج واحد، فقد جاءت القصص مرتبة كالتايل: قصة 
نلوح – قصلة إبراهيم – قصة موسلى وهلارون- قصة إليلاس – قصة لوط 
– قصلة يونس، عليهم مجيًعا الصاة والسلام. ومملا ياحظ أن قصة إلياس 
أعقبتهلا قصلة لوط وهلو ليس من بنلي إرسائيل، ثم قصة يونلس، وهو عىل 

الصحيح ليس من بني إرسائيل أيًضا.

9. جلاء يف اآليلات األخلرى الواردة بسلورة األنعلام:]ڀ    ٺ    
ڤ      ڤ     ڤ     ٹ       ٹٹ     ٹ     ٿ     ٿ     ٿٿ     ٺ       ٺ        ٺ    

ڤ     ڦ    ڦ    ڦ    ڦڄ    ڄ    ڄڄ    ڃ     ڃ    ڃ    ڃچ    

ڌ     ڍڍ     ڇ     ڇ     ڇ      ڇ     چ     چ     چ    

ڌ    ڎ    ڎ     ڈ    ڈ    ژ    ژڑ    ڑ              ک    ک[ 

]األنعلام:83-85[. وناحظ من اآليات أن اهلل نسلبه إىل ذريلة نوح وليس لذرية 

إبراهيلم عليهلام مجيًعلا السلام: ]ڃ     ڃ    ڃ    ڃچ    چ    چ[، 

ابن عاشور، التحرير والتنوير )80/9(.  )((
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وحتلى عىل قول من قال أهنم من ذرية إبراهيلم))( فاملقصود هنا أنه ليس من 
ذرية يعقوب )إرسائيل(، وأما االحتجاج بداللة اقرتان اسم )إلياس( باسم: 
زكريلا وحييى وعيسلى عليهم مجيًعا السلام - وكلهم من بنلي إرسائيل- يف 

إنزال حكم أنه من بني إرسائيل كذلك، فجوابه من وجهني:

األول: أن تللك الدالللة ضعيفة عند أهل األصول، وقد ذهب الشلافعية 
 وأكثلر املالكيلة واحلنابللة إىل إنلكار داللة االقلرتان، وأن االقلرتان يف اللفظ 

ال يوجب القران يف احلكم، وهو قول اجلمهور)2(.

الثانـــي: أن منطلوق احلكلم الصيلح هلو انتظامهلم مجيًعا حتلت )ذرية 
نوح(، وأهنم )من الصاحلني(، وداللة النّص يف كون األربعة املذكورين )من 
الصاحلني(، وأن إفرادهم بالذكر لإلشادة بصاحهم ووصفهم بام يرفع شأهنم 

أقلوى وأوىل من داللة النسلب التلي تنقضها اآلية التلي تليها: ]ک    
گ    گ    گگ    ڳ    ڳ    ڳ     ڳ[ ]األنعام:86[.

الشلوكاين، فتح القدير ))/36)(، ونسب هذا القول للزجاج، واعرتض عليه بأن فيهام   )((
يونس ولوًطا وما كانا من ذرية إبراهيم عليهم مجيًعا السام.

عبد املجيد مجعة اجلزائري، اختيارات ابن القيم األصولية  )494/2(.  )2(





املبحث الثاني

إلياس S عند أهل الكتاب

وي�شتمل على الآتي:

.S املطلب األول: نسب إلياس
املطلب الثاني: نقد املروّيات اإلسرائيلية.

املطلب الثالث: )إيليا( يف أسفار أهل الكتاب.
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املطلب األول
S ن�شب اإليا�س

مل يرد يف أسلفار العهد القديم ذكٌر لنسلب إلياس S، بل ال يعرفون 
 والديله؟ فقد ظهلر يف التاريخ فجأة، ومل حتلدد التوراة أصلل )إيليا( العائيل، 
وال من أين جاء؟ بل كان ظهوره فجأة عىل مرسح األحداث دون مقدمات، 

وال يعرفون حتى مكان مولده))(.

وربلام تكلون شلخصية النبلي إليلاس S هلي الشلخصية الوحيدة 
الغامضة بالنسلبة ألهل الكتاب، والذي زادهم عيًّا يف ذلك ما ورد من نسبته 
يف الكتاب املقدس بل)إلياس الّتشلبي( يف سلبعة مواضع)2(؛ وذلك نسلبة إىل 

تشبة)3( من باد جلعاد)4(.

القس داود ملعي، حياة إيليا واخلدمة النارية )ص2)(.  )((
)) ملوك 7): )، )2: 7)، )2: 28، 2 ملوك ): 3، ): 8، 9: 36(.  )2(

األصل يف تشلبة أهنا من جلعاد كام يف النّص يف سلفر امللوك: ]إيليا التشلبي من مستوطني   )3(
جلعلاد[، ولكلن زعم بعلض مفرسي الكتاب املقلدس أهنم مل جيدوا هلا اسلاًم قريًبا يف آثار 
جلعاد، ونسلبوا )تشلبة( إىل ما ورد يف التوراة يف موضع آخر وأهنا Thisbe تقع يف شلامل 
اجلليل جنوب قادش نفتايل -أي املنسوبة إىل سبط نفتايل-. )موقع : رشح الكتاب املقدس 
http:// العهد القديم - األنبا مكاريوس األسقف العام - طوبيت ) - تفسري سفر طوبيا -
st-takla.org، بتاريخ 2/28)/438)هل.(. وإن صح هذا -ويف هذا نظر- فيكون إيليا 

قد ولد هناك ثم استوطن بعد ذلك جلعاد. ولكن أغلب مؤرخي أهل الكتاب يقولون أن 
تشبة من جلعاد والتي هي باد الكنعانيني )حياة إيليا، القس داود ملعي، ص0))(.

حتمل جلعاد معنًى واسًعا يف التوراة يشمل كل املنطقة رشق األردن )سفر التثنية 34: )، =  )4( 
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وُيسّمى )إيليا( يف النصِّ العربي للعهد القديم )إيلياهو(، وكامها بمعنى: 
الرب هو إهلي))(. أما يف أغلب النسخ املتأخرة املرتمجة فيسمى )إيليا()2(.

أما املؤرخون املســـلمون فقد اجتهدوا يف معرفة نســـِبِه، واختلفوا على 

أقوال، من أهمها:
 أنله إلياس بن ياسلني بن فنحاص بن العيزار بلن هارون بن عمران، 
وهو ما رواه ابن إسلحاق عن وهب بن منبه)3(. وفوق أن السلند ضعيف إىل 

وهب، فهو مما ليس له ذكر يف أسفار أهل الكتاب.
 وقد جاء يف رواية الكلبي ترتيب آخر، فهو: إلياس النشبي بن العازر 
بن هارون ابن عمران بن قاهت بن الوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

Q، وعّلق عليه ابن كثري بأن فيه نظر)4(.
 وقيلل إنله من سلبط يوشلع، وهلو قلول الُقَتبِيُّ فيلام حلكاه عنه ابن 

عساكر)5(، والقرطبي)6(.

=سلفر يشوع 22: 9، سلفرالقضاة 20: )، سفر صمويل الثاين 2: 9، )(. أما يف العص 
https:///احللارض فهي قرية أردنيلة من قرى حمافظلة البلقاء.)موقلع ويكيبيديا: جلعلاد

 .)ar.wikipedia.org/wiki

القلس داود ملعي، حياة إيليا واخلدمة النارية )ص3)(، وكذلك: ف.ب.ماير، حياة إيليا   )((
ورّس قّوته، )ص4)(.

املصطفوي، التحقيق يف كلامت القرآن ))/40)(.  )2(
تفسري الطربي ))95/2(.  )3(

تفسري ابن كثري )20/4(.  )4(
السيوطي، اإلتقان )369/2(، والقتبي هو ابن قتيبة الدينوري.  )5(

تفسري القرطبي )32/7(، الشوكاين، فتح القدير )36/2)(.  )6(
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 ولكن عطاء بن أيب رباح مل جيزم بسلسلة النسب املذكورة، وإنام يرى 
))(. بدون اإلشلارة هل هو من بني إرسائيل أو 

S أنه: من ذرية إبراهيم
من بني إسامعيل.

.)2(
S وخالفهم الضّحاك؛ فهو يقول بأنه من ذرية إسامعيل 

 أّملا اآليلات القرآنية فلا تدّلنا إال عىل يشء واحلد، وأصٍل عاّم لكّل 
البرشية؛ ألن اهلل D قال: ]ڃ     ڃ    ڃ    ڃچ    چ    چ    چ    ڇ    
ژ     ڈ     ڈ     ڎ      ڎ     ڌ     ڌ     ڍڍ     ڇ     ڇ     ڇ     

ژڑ    ڑ              ک    ک    ک     ک    گ    گ    گگ    ڳ    ڳ    

ڳ     ڳ[ ]األنعام:86-84[.

قال الواحدي: »والعلامء بالنسلب يقوللون: الكناية تعود إىل نوح؛ ألنه ذكر 
يف مجللة ملن عّد من هذه الذرية يونس ولوًطا، وال شلك أهنلام مل يكونا من ذرية 
إبراهيم«)3(. وهذا هو ما دّلت عليه اآلية؛ فنخلص من ذلك أن من نسبه إىل بني 

إرسائيل فليس له مستمسك ال من رواية صحيحة، وال نقل عن أهل الكتاب.

والسؤال املهم هنا: هل كان إلياس S من بين إسرائيل؟
تلكاد تتفلق كل الروايات واالجتهلادات عند املفرسين علىل أنه كان من 
أنبيلاء بني إرسائيل، عىل خاف بينهم يف ترتيبه بني األنبياء)4(. خا من زعم 

الواحدي، الوسيط )294/2(.  )((
تفسري القرطبي )39/7(.  )2(

الواحدي، الوسيط )295/2(، تفسري الطربي )7/)26(.  )3(
= ،S )بحسلب ترتيب املؤرخني املسللمني لألنبياء، فإن )إلياس( جاء بعد )حزقيل  )4( 
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يَن  ِ لا َأْكَثُر امُلَفرسِّ أن )إليلاس( هلو )إدريس( S. حتى قال الرازي: »َوَأمَّ
اِئيَل))(«. وقلال البقاعي: »كان  ُه َنبِيٌّ ِمْن َأْنبَِيلاِء َبنِي إرِْسَ َفُهلْم ُمتَِّفُقوَن َعلىَل َأنَّ
أحلد بنلي إرسائيل عنلد مجيع املفرسين إال ابن مسلعود وعكرملة)2(« وذلك 

العتقادمها بأنه إدريس، وإدريس S ليس من بني إرسائيل اتفاًقا.

كلام أن الرواية املشلهورة عن وهلب بن منبه أنه قلال: كان القيم بأمر بني 
إرسائيلل بعد يوشلع كالب بن يوفنا ثم حزقيل ثم مللا قبض اهلل حزقيل النبي 
عظملت األحلداث يف بني إرسائيل ونسلوا ملا كان من عهلد اهلل إليهم حتى 

نصبوا األوثان وعبدوها من دونه فبعث اهلل إليهم إلياس نبيًّا)3(.

وهلو ملا اضطر مجاعة ملن املفرسين بأن يلزموا أنفسلهم بوجود سلبط من 
أسباط بني إرسائيل كانوا قد استوطنوا يف )بعلبك(، وعىل املشهور من الروايات 
اإلرسائيلية أن الذي أسكنهم هو يوشع بن نون S حينام فتح الشام، وكان 
ملن ضمنهلا املدينة املعروفة اليوم ببعلبك)4(، قسلمها عىل بني إرسائيل، وأحل 

سبًطا منها ببعلبك ونواحيها، وهم السبط الذين كان منهم إلياس)5(.

=و)حزقيل( قصته ذكرت مع ]ڱ    ں    ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ۀ      ۀ    
ہ     ہ    ہ    ہ    ھ[ ]البقرة:٢٤٣[.

تفسري الرازي )353/26(.  )((
البقاعي، نظم الدرر )6)/283(.  )2(

تفسلري الطلربي )596/2(، تفسلري القرطبلي )5)/5))(، السليوطي، اللدر املنثلور   )3(
))/750(، ابن اجلوزي، زاد املسري )7/)8(، تفسري البغوي ))/226(.

تفسري األلويس )2)/33)(، تفسري القرطبي )5)/5))(.  )4(
البقاعي، نظم الدرر )6)/283(.  )5(
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وبعكس الشائع يف أوساط املفرسين الذين تلقوا هذه الروايات بالقبول، 
يميُل الباحُث إىل أن إلياس S مل يُك من بني إرسائيل قط، وأن الصحيح 

أنه كان من قومه القاطنني بمدينة بعلبك.
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املطلب الثاني
نقد املروّيات الإ�شرائيلية

هنلاك شلبه اتفلاق بلني املفرسيلن إىل أّن إليلاس S كان مبعوًثلا إىل 
مدينة )بعلبك))((، وهي إحدى مدن باد الشلام؛ ألّن )بعل( هو اسلم ذلك 
الصنم و )بلك( تعني مدينة، ومن تركيب هاتني الكلمتني نحصل عىل كلمة 

)بعلبك()2(.

ومع اتفاقهم عىل أنه ُأرسل إىل أهل بعلبك، فقد وقعوا يف فّخ اإلرسائيليات 
التي تكاد تتفق عىل أن إلياس إرسائييل بعث إىل إرسائيليني مثله. 

وسأرضب صفًحا عن كثري من املرويات اإلرسائيلية التي هي يف حقيقتها 
هشليٌم ال يقف أمام النقد الرشعي والتارخيي)3(، وأكتفي بالرواية املشلهورة 

بعلبك: هي من مدن لبنان اآلن، وبالتحديد يف شامل سهل البقاع ورشق هنر الليطاين، وتبعد   )((
عن العاصمة بريوت حوايل 83 كم من ناحية الشلامل الرشقي. وهي قديمة البناء، ُفتحت 
اَم عمر )سنة4)هل(، وكان ألهلها صنم يسمى )بعًا( فسميت به، واسم املوضع  بصلٍح أيَّ
)َبك(. قال ياقوت: بالفتح ثم السكون وفتح الام والباء املوحدة والكاف مشددة: مدينة 
قديملة فيهلا أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور عىل أسلاطني الرخام ال نظلري هلا يف الدنيا، 

بينها وبني دمشق ثاثة أيام وقيل اثنا عرش فرسًخا. )معجم البلدان )/453(
أخرجله الطلربي يف تفسلريه )0)/)52( علن الضحلاك، وابلن زيلد، وكذللك هو يف   )2(
تفسلري ابن أيب حاتم )0)/3225(، وذكره ابن عطية يف تفسلريه )484/4( وزاد نسبته 

للحسن.
أكثر من أطال يف رسد الرواية اإلرسائيلية للقصة هو الثعلبي يف تفسريه: الكشف والبيان   )3(
 )58/8)-68)(، ثلم نقلهلا عنه البغوي ملخصلة )52/7-58(، ثلم نقلها اخلازن =
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املنسلوبة لوهلب بلن منبه، وقد جلاءت بصيغ متعلددة، ولكنلي أرسد رواية 
الطلربي هلا، وهي السلند الوحيد يف هذه القصة -علىل حّد بحثي-إىل وهب 
بلن منبله فقد قال الطلربي: »حدثنا ابن محيلد، قال: ثنا سللمة، عن حممد بن 
إسحاق، عن وهب بن منبه«، وفيها : »إن اهلل قبض ِحْزقيل، وعظمت يف بني 
إرسائيلل األحداث، ونُسلوا ما كان من عهد اهلل إليهلم، حتى نصبوا األوثان 
وعبدوهلا دون اهلل، فبعلث اهلل إليهم إلياس... إلخ))(«، وال أرغب بتسلويد 
البحلث بذكر الروايلة بطوهلا ولكن ملخصها: أنه كان قلد آمن به ملكهم ثم 
ارتّد بسلبب زوجته الوثنية، واسلتمروا عىل ضالتهم ومل يؤمن به منهم أحد 
فدعلا اهلل عليهم فحبس عنهم القطر ثاث سلنني.وأنه ملا دعا عليهم بحبس 
املطر جهدوا جهًدا شديًدا، وقال هلم: إنَّكم قد هلكتم جهًدا وهلكت البهائم 
والشجر بخطاياكم فاخرجوا بأصنامكم وادعوها فإن استجابت لكم فاألمر 
كلام تقولون، وإال علمتم أنكم عىل باطل فترتكوهنا فادعوا اهلل فيفرج عنكم، 
فقاللوا: أنصفت ففعلوا فلم يسلتجب هللم فعرفوا ضاهلم، فقاللوا: ادع اهلل 
لنا، فدعا فأرسلل الغيلث لكنهم بقوا عىل ما كانوا عليله من الضال. إىل أن 
ختملت الرواية: »فلام رأى ذلك إلياس من كفرهلم، دعا ربه أن يقبضه إليه، 
فريحيله منهم، فقيلل له فيام يزعمون: انظر يوم كذا وكلذا، فاخرج فيه إىل بلد 

=ملخصة عن البغوي )25/4-26(، وقد نسلبها الثعلبي إىل حممد بن إسلحاق بن يسار 
والعللامء من أصحاب األخبار. وسلاقها باملعنى مطولة املظهري يف تفسلريه )34/8)-

.)(42
تفسري الطربي ))99-97/2(.  )((
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كلذا وكذا، فلامذا جاءوك من يشء فاركبه وال هتبه، فخرج إلياس وخرج معه 
اليسلع بن أخطوب، حتلى إذا كان يف البلد الذي ُذكر لله يف املكان الذي ُأمر 
بله، أقبلل إليله فرس من نار حتلى وقف بني يديله، فوثب عليله، فانطلق به، 
فناداه اليسلع: يا إليلاس، يا إلياس ما تأمرين؟ فكان آخر عهدهم به، فكسلاه 
اهلل الريش، وألبسه النور، وقطع عنه لّذة املطعم واملرشب، وطار يف املائكة، 
ا«. ويتضح من الرواية أنه ُرفع إىل السامء، وأنه  فكان إنسيًّا ملكيًّا أرضيًّا َسامويًّ

انتقل من حالته اإلنسانية إىل احلالة املائكية))(. 

قال ابن كثريبعد أن رسد هذه الرواية يف تفسلريه: »هكذا حكاه وهب بن 
منبله علن أهل الكتاب واهلل أعللم بصحته)2(«. وقال أيًضلا: »ففي هذا نظر، 
وهلو ملن اإلرسائيليات التلي ال تصدق وال تكلذب بل الظاهلرأن صحتها 

بعيدة واهلل أعلم«)3(.

ولي وقفات مع هذا اإلسناد:
: يف اإلسلناد رجان ملن الضعفاء فا تقبل راويتهلام ومها: حممد بن  أولاً
محيد التميمي الرازي)4(، .................................................

البقاعي، نظم الدرر )6)/283(.  )((
تفسري ابن كثري )4/)2(.  )2(

قصص األنبياء )ص349(.  )3(
حمملد بلن محيد بلن حيلان التميمي، أبلو عبلد اهلل اللرازي ت )248هل(، وثقله بعضهم   )4(
كأمحلد بن حنبل وابن معني، واألكثر عىل تضعيفه؛ مثل أيب زرعة وقال يعقوب بن شليبة 
السلدويس: حمملد بن محيد اللرازي كثري املناكري. وقلال البخاري: حديثه فيله نظر. وقال 
 النسلائي : ليس بثقلة. وقال إبراهيم بلن يعقوب اجلوزجلاين: رديء املذهب غري ثقة. =
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وسلمة بن الفضل األبرش))(.
هذا مع أن ابن إسحاق)2( مل يسلم من الكام فيه أيًضا. وقد قال عبدالرمحن 

=وقال صالح بن حممد األسلدي احلافظ: كانت أحاديثه تزيد، وما رأيت أحًدا أجرأ عىل 
اهلل منله، كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضه عىل بعض. وقال أبو نعيم: سلمعت أبا 
حاتم الرازي يف منزله وعنده مجاعة من مشلايخ أهل الري وحفاظهم للحديث، فذكروا 
ا، وأنه حيدث بام مل يسلمعه، وأنه يأخذ  ابلن محيلد فأمجعوا عىل أنله ضعيف يف احلديث جدًّ
أحاديث ألهل البصة والكوفة فيحدث هبا عن الرازيني. ]هتذيب التهذيب )27/9)(، 
وتاريلخ بغداد )259/2(، وميزان االعتدال )49/3(، وشلذرات الذهب )8/2))(، 
وتذكلرة احلفاظ )67/2(، تاريخ اإلسلام )5/)22)(، التاريخ الكبري ))/69([ قال 
الذهبي: وهو مع إمامته منكر احلديث، صاحب عجائب. ثم قال: قد أكثر عنه ابن جرير 
يف كتبه. ووقع لنا حديثه عالًيا. وال تركن النفس إىل ما يأيت به -فاهلل أعلم-. ]سري أعام 

النباء )))/505([.
سللمة بلن الفضل األبلرش األنصلاري موالهم، أبو عبلد اهلل األزرق اللرازي تويف بعد   )((
90)هلل، صاحب ابن إسلحاق وراوي مغازيه وأشلهر الرواة عنه، قلال البخاري: عنده 
مناكلري، ووسلمه أبو زرعلة بالكذب، وقلال أبو حاتم: حملله الصدق، يف حديثله إنكار، 
ال يمكلن أن أطلق لسلاين فيه بأكثر من هلذا، يكتب حديثه وال حيتج به. وقال النسلائي: 
ضعيلف. وذكره ابن حبان ىف كتلاب »الثقات«، وقال: خيطئ وخيالف. ]اجلرح والتعديل 
)68/4)(، كتاب املجروحني ))/337(، هتذيب الكامل )))/305(، ميزان االعتدال 
)3 /92)(، هتذيب التهذيب )53/4)(، شلذرات الذهب )) /328([. إال أن روايته 
لا يف املغازي.  للمغلازي علن ابن إسلحاق مقبولة عند املحدثني، يقلول الذهبي: كان قويًّ

]سري أعام النباء )50/9([. 
حممد بن إسحاق بن يسار املدين القريش املطلبي، صاحب املغازي، قال ابن املديني: ثقة،   )2(
مل يضعه عندي إال روايته عن أهل الكتاب. وثقه ابن املبارك وابن حبان وقال الدارقطني: 
اختللف األئمة فيله، وليس بحجة، إنام يعتلرب به.وقال أبو حاتم اللرازي: يكتب حديثه.
وقال أبو زرعة: صدوق. وهو مشهور بالتدليس عن الضعفاء واملجهولني، وصفه بذلك 
أمحد والدارقطني وغريمها، وقال شلعبة: صدوق، وقال أمحد: حسلن احلديث، وقال ابن 
 املدينلي: حديثله عندي صحيح، وقال ابلن معني: ثقة، وليس بحجة، وقال النسلائي: =
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املعلمي يف نقده هلذا اإلسلناد: »حممد بن محيد ُمّتهم، وسللمة كثري اخلطأ يأيت 
بمناكري، وابن إسحاق مدلس ومل يصح بالسامع))(«.

ثانياًا: أن اإلسلناد إىل وهب جاء مضطرًبا؛ فتارة يرويه ابن إسلحاق عن 
وهلب)2(؛ وتلارة علن بعض أهلل العلم؛)3(وتلارة يرويه بإسلقاط من روى 

عنه)4(.

ثالثاًا: حتى ولو صّح اإلسلناد إىل وهب يبقلى أنه يف دائرة اإلرسائيليات 
التي ينبغي أن تكون حتت جمهر النقد الرشعي والعقيل.

ـــا: مل خيلرج ما يرويه وهلب عاّم هو يف التلوراة املحّرفة اليلوم، والتي  رابعاً
.H زادت حتريًفا بعد وفاة حممد

فيتضلح لنلا ملن ذللك أن نسلبتهم نبلي اهلل )إليلاس( إىل بنلي إرسائيل، من 
األغلوطات التارخيية التي زّل فيها كثري من املفرّسين واملؤرخني، وهو فهم دخل 
.S عليهم من )اإلرسائيليات( التي روت قصًصا عجيبة وغريبة هلذا النبي

=ليلس بالقلوي، وكذبه ماللك، وحييى القطلان، ووهيب بلن خالد. )اجللرح والتعديل 
التهذيلب )38/9(، تذكلرة احلفلاظ ))/63)(، ميلزان  )7/)9)-94)(، هتذيلب 
االعتلدال )3 /468-475(، طبقات احلفاظ )ص75، 76(، تاريخ بغداد ))/4)2-
234(، ويف مقدملة عيلون األثر البن سليد النلاس ))/7-7)( أقلوال يف الطعن عليه، 

والدفاع عنه(.
إبراهيم بن سعيد الصبيحي، النكت اجلياد ))/349(.  )((

تفسري الطربي ))97/2(.  )2(
املرجع السابق ))98-97/2(.  )3(

املرجع السابق ))98/2(.  )4(
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واللذي يميلل إليله الباحلث أن )إليلاس( S ُبعلث إىل قلوم ملن 
)الفينيقيلني(، وتسلمى املنطقلة التي تقلع فيهلا )بعلبك( وملا حوهلا بأرض 
كنعان، وقد استخدم املفرسون لفظ الكنعانيني عىل كل املنطقة الواقعة يف باد 
الشلام))(، وكذلك اسلتخدمها مؤرخو ومفرسو العهد القديم)2(. وبحسب 
املؤرخلني فلإن الكنعانيني )الفينيقيني( اسلتقروا عىل سلاحل البحر األبيض 
املتوسلط، وذلك حواىل منتصف األلف الثالث ق.م، وأطلق عليهم اليونان 
اسم الفينيقيني، وظلوا يامرسون نشاطهم يف هذه املنطقة حتى منتصف القرن 

األول ق.م)3(.

الطلربي، تاريخ األملم وامللوك ))/)38(، ابن عاشلور، التحريلر والتنوير )5)/6)،   )((
7)(، تاريخ ابن خلدون )2 /97(.

ابلن العربي، تاريخ خمتص اللدول )ص36(، لوبون، اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل   )2(
)ص34(، هامرتلن، تاريلخ العلامل )05/2)(، فراس السلواح، آرام دمشلق وإرسائيل 
)ص92(، الصامدي، نقد النص التورايت )ص248(، مصطفى كامل، سليد فرج، اليهود 

يف العامل القديم )ص66(.
عصفور، معامل تاريخ الرشق األدنى القديم، )ص273-272(.  )3(
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املطلب الثالث
)اإيليا( يف اأ�شفار اأهل الكتاب

 شخصية )إيليا( -أي إلياس- جاءت هلا قصص متعددة مروية يف أسفار 
)العهلد القديلم(، وقد ورد ذكره يف السلفر األول من أسلفار امللوك حسلب 
الطبعلة الربوتسلتانتية، والثاللث حسلب الطبعلة الكاثوليكيلة، وملا ورد يف 
اآليلات مقتضًبا قد ورد مسلهًبا يف اإلصحاحات )6) و7) و8) و9)( من 

السفر املذكور، وورد له ذكر قليل يف اإلنجيل أيًضا.
والذي نخرج به من جمموع هذه املرويات الباطلة والساقطة جيعلنا نجزم 
بعدم صحتها ألمور كثرية، كام أن الوصف الوارد فيها لشخص )إيليا( جيعل 

القارئ يقف أمام شخصية ُأسطورّية ال يستوعبها عقل برشي سليم! 
 وإليك بعض النصوص اليت تثبت ذلك على سبيل املثال ل الستقصاء، 

ولعّلها من أهّم ما ُيسقط تلك املرويات، فهم يعتقدون التالي:
1. إيليا شخص عظيم له قداسة فوق األنبياء، وهو أعىل رتبة من أويل العزم 
َد  من الرسل؛ فقد جاء يف سفر يشوع بن سرياخ: ]َوَقاَم إِيِليَّا النَّبِيُّ َكالنَّاِر، َوَتَوقَّ
لاَمَء  ُهْم َنَفًرا َقِليًا. َأْغَلَق السَّ تِِه َردَّ َكَاُمُه َكاملِْشلَعِل. َبَعَث َعَلْيِهلِم اجلُوَع، َوبَِغرْيَ
اٍت. َما َأْعَظَم جَمَْدَك، َيا إِيِليَّا، بَِعَجاِئبَِك،  ، َوَأْنَزَل ِمنَْها َناًرا َثَاَث َمرَّ بِّ بَِكَاِم الرَّ
ِذي َأَقْمَت َمْيًتا ِملَن امَلْوِت َوِمَن اجلَِحيِم، بَِكَاِم  َوَملْن َلُه َفْخٌر َكَفْخِرَك؟ َأْنَت الَّ

ٍة))([. ... َوُخطِْفَت يِف َعاِصَفٍة ِمَن النَّاِر، يِف َمْرَكَبِة َخْيٍل َناِريَّ اْلَعيِلِّ

إصحاح: 48، املقطع:)-9.  )((
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2. يّتهلم إيليلا رّبه باإلسلاءة يف أقداره، فبعد أن بلارك إيليا طعام األرملة 
ا  وابنها: ]َوَبْعَد هِذِه األُُموِر َمِرَض اْبُن امَلْرَأِة َصاِحَبِة اْلَبْيِت َواْشلَتدَّ َمَرُضُه ِجدًّ
بُّ إهِِلي، َأَأْيًضا  َا اللرَّ بِّ َوَقلاَل: »َأهيُّ َخ إىَِل الرَّ َحتَّلى مَلْ َتْبلَق فِيِه َنَسلَمٌة... َورَصَ
َد َعىَل اْلَوَلِد  تِي َأَنا َناِزٌل ِعنَْدَها َقْد َأَسلْأَت بِإَِماَتتِلَك اْبنََها؟«َفَتَمدَّ إىَِل األَْرَمَللِة الَّ
جلْع َنْفُس هَذا  بِّ َوَقلاَل: »َيلا َربُّ إهِِللي، لرَِتْ َخ إىَِل اللرَّ اٍت، َورَصَ َثلَاَث َملرَّ
بُّ لَِصْوِت إِيِليَّا، َفَرَجَعلْت َنْفُس اْلَوَلِد إىَِل َجْوفِِه  اْلَوَلِد إىَِل َجْوفِِه«.َفَسلِمَع الرَّ

َفَعاَش[))(.

3. أنه يعيش منذ بدء اخلليقة ثم رفع للسامء وسينزل يف آخر الزمان، وأن 
إيليا حيرق بالنار من أراده بسلوء، يف حني أن أويل العزم من الرسلل مل يصلوا 
إىل ذللك، بلل كان غاية اإلعجلاز يف نبي اهلل إبراهيم اخلليلل أن اهلل نجاه من 
نارهم. وإليك الرواية بعد أن أرسل إليه امللك من يطلبه: ]َفَأَجاَب إِيِليَّا َوَقاَل 
اَمِء َوَتْأُكْلَك َأْنَت  لَِرِئيِس اخلَْمِسنَي: »إِْن ُكنُْت َأَنا َرُجَل اهللِ، َفْلَتنِْزْل َناٌر ِمَن السَّ
ِذيَن  لاَمِء َوَأَكَلْتُه ُهَو َواخلَْمِسلنَي الَّ ِذيَن َلَك«. َفنََزَلْت َناٌر ِمَن السَّ َواخلَْمِسلنَي الَّ
ِذيَن َللُه... َفنََزَلْت  َللُه. ُثمَّ َعاَد َوَأْرَسلَل إَِلْيِه َرِئيَس مَخِْسلنَي آَخَر َواخلَْمِسلنَي الَّ

 

ِذيَن َلُه )2([. حتى قال ابن تيمية يف  لاَمِء َوَأَكَلْتُه ُهَو َواخلَْمِسلنَي الَّ َناُر اهللِ ِمَن السَّ
معرض رّده عىل النصارى: »فإن كان املسيح هو األزيل اخلالق أو كان متحًدا 
به فكيف مل ترجف بني يديه اجلبال، ومل تتصف عن مشيئته األهنار والبحار، 
أو كيف مل تظهر منه آيات باهرات أجّل من آيات األنبياء قبله مثل امليش عىل 

سفر امللوك األول، إصحاح: 7)، مقطع: 7)-22.  )((
سفر امللوك الثاين، إصحاح: )، مقطع 5-7).  )2(
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متلون اهلواء... وإحراق من قرب منه من الشلياطني واجللن، كام أحرق إيليا 
من قرب منه من جند آحاب امللك، ويمنع اآلدميني من نفسه))(«.

4. أن لديله القلدرة عىل إنزال املطر ومنعه، وإنبلات األرض وجدهبا من 
دون الرجلوع للخالق سلبحانه: ]َوَقلاَل إِيِليَّا التِّْشلبِيُّ ِمْن ُمْسلَتْوطِنِي ِجْلَعاَد 
ُه اَل َيُكوُن َطلٌّ َواَل  ِذي َوَقْفُت َأَماَمُه، إِنَّ اِئيَل الَّ بُّ إِلُه إرِْسَ ألَْخآَب: َحيٌّ ُهَو الرَّ
ننَِي إاِلَّ ِعنَْد َقْولِي[)2(. ويف نّص آخر يطلب اهلل من إيليا إعادة  َمَطٌر يِف هِذِه السِّ
نَِة الثَّالَِثِة َقاِئًا: اْذَهْب  بِّ إىَِل إِيِليَّا يِف السَّ اٍم َكثرَِيٍة َكاَن َكَاُم الرَّ املطر: ]َوَبْعَد َأيَّ

َوَتَراَء ألَْخآَب َفُأْعطَِي َمَطًرا َعىَل َوْجِه األَْرِض)3([. 

5. إيليلا اللذي قتل أعداءه وال هياب؛ إْذ بله خياف من هتديد زوجة امللك 
وهيلرب بعيًدا؛ بل ويتمنى املوت: ]َفَأْرَسلَلْت إِيَزاَبُل َرُسلواًل إىَِل إِيِليَّا َتُقوُل: 
»هَكلَذا َتْفَعُل اآلهِلَُة َوهَكَذا َتِزيُد، إِْن مَلْ َأْجَعْل َنْفَسلَك َكنَْفلِس َواِحٍد ِمنُْهْم يِف 
َنْحلِو هَذا اْلَوْقلِت َغًدا«.َفَلامَّ َرَأى ذلَِك َقاَم َوَمَض ألَْجِل َنْفِسلِه، َوَأَتى إىَِل بِْئِر 
ِة َمِسلرَيَة َيْوٍم، َحتَّى َأَتى  يَّ تِي لَِيُهوَذا َوَتَرَك ُغَاَمُه ُهنَاَك.ُثمَّ َسلاَر يِف اْلرَبِّ َسلْبٍع الَّ
. ُخْذ َنْفِس  َت َرمَتٍَة َوَطَلَب امَلْوَت لِنَْفِسِه، َوَقاَل:َقْد َكَفى اآلَن َيا َربُّ َوَجَلَس حَتْ

ا ِمْن آَباِئي[)4(. أليَنِّ َلْسُت َخرْيً

6. يف آخر مطافه إيليا يصعد إىل السلامء يف مشلهد خرايف داخل العاصفة 
علىل ظهلر مركبة نارّية وخيلل من نار، ومل يُمت إيليا بل هو بجسلده وروحه 

ابن تيمية، اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، )4/)))(.  )((
سفر امللوك األول إصحاح: 7)، مقطع: ).  )2(
سفر امللوك األول إصحاح: 8)، مقطع: ).  )3(

سفر امللوك األول، إصحاح: 9)، مقطع: 5-2.  )4(
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يف السلامء))( بينام املسليح ابن مريم عند أهل الكتاب قد قتل ومل يرفع للسامء، 
وقبل انطاقه للسلامء يضب املاء بردائه فينشق ويميش عىل األرض اليابسة، 
لاَمِء، َأنَّ إِيِليَّا  بِّ إِيِليَّا يِف اْلَعاِصَفِة إىَِل السَّ تقلول القصة: ]َوَكاَن ِعنَْد إِْصَعاِد الرَّ
ِذيَن يِف َأِرحَيا إىَِل َألِيَشلَع  َم َبنُو اأَلْنبَِياِء الَّ َوَألِيَشلَع)2( َذَهَبا ِملَن اجِلْلَجاِل...َفَتَقدَّ
بُّ َسيَِّدَك ِمْن َعىَل َرْأِسَك؟« َفَقاَل: »َنَعْم،  ُه اْلَيْوَم َيْأُخُذ الرَّ َوَقاُلوا َلُه: »َأَتْعَلُم َأنَّ
ا.َفَذَهَب مَخُْسلوَن َرُجًا ِمْن َبنِي األَْنبَِياِء  إيِنِّ َأْعَلُم َفاْصُمُتوا«...َواْنَطَلَقا ِكَامُهَ
.َوَأَخلَذ إِيِليَّا ِرَداَءُه  ا بَِجانِِب األُْرُدنِّ َوَوَقُفلوا ُقَباَلَتُهاَم ِمْن َبِعيٍد. َوَوَقلَف ِكَامُهَ
ا  ا يِف اْلَيَبِس... َوفِياَم مُهَ ا ِكَامُهَ َب امَلاَء، َفاْنَفَلَق إىَِل ُهنَا َوُهنَاَك، َفَعرَبَ ُه َورَضَ َوَلفَّ
اَمِن إَِذا َمْرَكَبٌة ِمْن َناٍر َوَخْيٌل ِمْن َناٍر َفَصَلْت َبْينَُهاَم، َفَصِعَد إِيِليَّا  َيِسلرَياِن َوَيَتَكلَّ
ُخ: »َيا َأيِب، َيا َأيِب، َمْرَكَبَة  لاَمِء.َوَكاَن َألِيَشلُع َيَرى َوُهَو َيْصُ يِف اْلَعاِصَفِة إىَِل السَّ

اِئيَل َوُفْرَساهَنَا«. َومَلْ َيَرُه َبْعُد)3([. إرِْسَ

7. إيليلا يعود بعد مئات السلنني مع موسلى S ليتجىل لعيسلى بن 
مريلم S ولينلصه؛ أّما موسلى فقد ظهر بروحله، وأّما إيلّيلا فقد ظهر 
بجسلده؛ ألنه مل يمت، وسليأيت إيليا مرة ثالثة قبل املجيء الثاين للمسليح يف 
آخلر الزمان إلعلداد الناس)4(، وهذا مسلّطر يف العهد اجلديلد كام يف إنجيل 

ملعي، حياة إيليا واخلدمة النارية، )ص96 وص98(، وقد ذكر أسباب رفعه حيًّا للسامء:   )((
)ف.ب.ماير، حياة إيليا ورّس قّوته، )ص34)-35)(.

زعم معظم مؤرخي اإلسام وطائفة كبرية من أهل التفسري، أنه نبي اهلل )اليسع( املذكور   )2(
يف القرآن، وأنه كان خادًما إللياس. 

سفر امللوك الثاين، اإلصحاح: 2، املقطع: )-2).  )3(
رشح الكتلاب املقلدس - العهد اجلديلد - القس أنطونيوس فكري- متى 7) - تفسلري   )4(
إنجيلل متَّى، موقلع: http://st-takla.org، بتاريخ )/)/439)هلل، وقد ذكر القس =
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مّتلى: ]َوإَِذا ُموَسلى َوإِيِليَّلا َقْد َظَهلَرا هَلُْم َيَتَكلَّلاَمِن َمَعُه.َفَجَعَل ُبْطلُرُس َيُقوُل 
 : ، َجيِّلٌد َأْن َنُكوَن هُهنَا! َفإِْن ِشلْئَت َنْصنَْع ُهنَا َثلَاَث َمَظالَّ لَِيُسلوَع: »َيلا َربُّ
َلَك َواِحَدٌة، َوملُِوَسلى َواِحَدٌة، َوإِليِليَّلا َواِحَدٌة«...َوفِياَم ُهْم َناِزُلوَن ِمَن اجلََبِل 
َأْوَصاُهْم َيُسلوُع َقاِئًا: »اَل ُتْعِلُموا َأَحًدا باِم َرَأْيُتْم َحتَّى َيُقوَم اْبُن اإِلْنَسلاِن ِمَن 
األَْمَواِت«.َوَسَأَلُه َتاِميُذُه َقاِئِلنَي: »َفِلاَمَذا َيُقوُل اْلَكَتَبُة: إِنَّ إِيِليَّا َينَْبِغي َأْن َيْأيِتَ 
ٍء. َولِكنِّي  اًل َوَيلُردُّ ُكلَّ يَشْ ال؟«َفَأَجاَب َيُسلوُع َوَقاَل هَلُلْم: »إِنَّ إِيِليَّا َيْأيِت َأوَّ َأوَّ

َأُقوُل َلُكْم: إِنَّ إِيِليَّا َقْد َجاَء َومَلْ َيْعِرُفوُه))([. 
 ، بِّ يِء َيْوِم الرَّ ويف سلفر ماخي: ]هَأَنَذا ُأْرِسلُل إَِلْيُكْم إِيِليَّا النَّبِيَّ َقْبَل جَمِ
دُّ َقْللَب اآلَباِء َعلىَل األَْبنَاِء، َوَقْللَب األَْبنَاِء َعىل  اْلَيلْوِم اْلَعظِيلِم َوامَلُخلوِف، َفرَيُ

َب األَْرَض بَِلْعٍن)2([. آَباِئِهْم. لَِئاَّ آيِتَ َوَأرْضِ
8. اعتقلد احلارضون لصلب املسليح ابن مريم S -كام زعموا- أّن 
َخ َيُسلوُع بَِصْوٍت َعظِيٍم َقاِئًا: »إِيِلي، إِيِلي، ملَِا  )إيليا( سليأيت ليخّلصه: ]رَصَ
ا َسِمُعوا  َشلَبْقَتنِي؟« َأْي: إهِِلي، إهِِلي، ملَِاَذا َتَرْكَتنِي؟َفَقْوٌم ِمَن اْلَواِقِفنَي ُهنَاَك َلمَّ

ُه ُينَاِدي إِيِليَّا«)3([. َقاُلوا: »إِنَّ
 ومن الطريف عند الرافضة أهنم جعلوا عليًّا I هو ذات )إيليا(! 

=داود ملعلي أن سلبب جميئله؛ ألنله يمّثلل مجيلع األنبيلاء ويمّثلل العلّزاب! )حيلاة إيليا، 
ص04)(. ولو أننا صدقنا رواية لقاء عيسى بموسى وإلياس عليهم السام مجيًعا -وهي 
ليست ممنوعة رشًعا وعقًا كحادثة اإلرساء- لكانت دليًا عىل أهنام يمثان أمتني عاشتا 

يف أرض الشام؛ فموسى S عن بني إرسائيل، وإلياس عن الكنعانيني.
إنجيل مّتى، إصحاح: 6)، مقطع: 2-3).  )((

سفر ماخي، إصحاح: 4، مقطع: 6-5.  )2(
إنجيل مّتى، إصحاح: 26، مقطع: 50-46.  )3(



51

بنسلخته يف الديانة املحّمدية. وأن دابة األرض التي سلتخرج آخر الزمان))( 
اللواردة يف قولله تعلاىل: ]ڎ     ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    
ک    ک       ک    گ            گ    گ    گ[ ]النملل:٨٢[ هلي شلخصية عليل 

)إيليا( تنّزه الصحابة واألنبياء عاّم نسبه إليهم الكاذبون. 
فإهنم يروون عن األصبغ بن نباتة أنه قال: »قال يل معاوية يا معرش الشيعة 
تزعمون أن عليًّا دابة األرض؟ فقلت: نحن نقول: اليهود تقوله، فأرسل إىل 
رأس اجلال�وت فقال: وحيك جتدون دابة األرض عندكم؟ فقال: نعم، فقال: 
م�ا ه�ي؟ فقال: رجل، فق�ال: أتدري ما اس�مه؟ قال: نعم، اس�مه إليا، قال: 

فالتفت إيل فقال: وحيك يا أصبغ ما أقرب إليا من عيل«)2(.
ك�ا أنه قد ج�اء يف األخبار لدهيم »أنه وفِد وْفد من ب�اد الروم إىل املدينة 
عىل عهد أيب بكر وفيهم راهب من رهبان النصارى فأتى مس�جد رس�ول اهلل 

يف ذللك دالللة واضحة علىل أن الرافضلة اغرتفوا ملن اليهودية يف معتقداهتلم، ففضًا عن   )((
مشلاهبتهم بعقيدة الرجعلة وزعمهم أن إلياس S هو عليل I، )ابن حزم، الفصل 
يف املللل واألهلواء والنحل 36/5( حتى قالوا من سلخفهم أنه هو دابة األرض إذ خيرج يف 
آخر الزمان، فَيِس�ُم الناس ويكلمهم.وقد جاء يف تفسلري القّمي ما نصه: »انتهى رسلول اهلل 
H إىل أملري املؤمنلني ]أي: عليل بن أيب طاللب[ وهو نائم يف املسلجد قد مجع رمًا، 
ووضلع رأسله عليه فحركه برجله ثم قال لله: »قم يا دابة اهلل«، فقال رجلل من أصحابه: يا 
ي بعضنا بعًضا هبذا االسلم؟ فقلال: »ال واهلل، ما هو إال ل�ه خاصة، وهو  رسلول اهلل: أيسلمِّ

الدابة التي ذكر اهلل يف كتابه: ]ڎ     ڎ    ڈ    ڈ    ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک       
ک    گ            گ    گ    گ[ ثلم قلال: يا عيل: إذا كان آخر الزمان أخرجك اهلل يف أحس�ن 
صورة، ومعك ميسم تسم به أعداءك«. تفسري القمي )30/2)، )3)(. وكذلك ما يروونه 
عن عيل I أنه قال: »ولقد أعطيت الس�ت –وذكر منها- وإين لصاحب العصا وامليس�م 

والدابة التي تكلم الناس« الصفار، بصائر الدرجات الكربى )9/4)2-)22(.
املجلس، بحار األنوار )244/29 (، الصفار، بصائر الدرجات الكربى )220/4، )22(.  )2(
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G ومع�ه إب�ٌل موقرة ذهًبا وفض�ة وكان أبو بكر ح�ارًضا وعنده 
مجاع�ة م�ن املهاجري�ن واألنصار. وق�ال هلم: أنا م�ن باد ال�روم جئت منها 
ببختي موقر ذهًبا وفضة، ألس�أل أمني هذه األمة من مس�ألة إن أجابني عنها 
أس�لمت، وبا أمرين أطعُت، وهذا املال بينكم فرقت وإن عجز عنها رجعت 
إىل ال�وراء با معي ومل أس�لم، فقال له أبو بكر: س�ل عا ب�دا لك. -ثم متيض 
الرواي�ة يف أن أب�ا بك�ر وعمر وعثان M مل يس�تطيعوا اجل�واب- حينها 
ق�ام س�لان الفاريس I، وأتى ع�يل بن أيب طال�ب S وهو جالس 
يف صحِن داره مع احلس�ن واحلس�ني R، وقّص عليه القصة.فقام عيل 
S وخرج ومعه احلسن واحلسني R حتى أتى املسجد، فلا رأى 
الق�وم عليًّا S، ك�روا اهلل، ومحدوا اهلل، وقاموا إليه أمجعهم، فدخل عيل 
S وجل�س فق�ال أبو بكر: أهي�ا الراهب س�له فإنه صاحب�ك وبغيتك، 
فأقبل الراهب بوجهه إىل عيل S ثم قال:يا فتى ما اس�مك؟قال: اسمي 
عند اليه�ود )إليا(، وعند النصارى )إيليا(، وعن�د والدي )عيل(، وعند أمي 
)حيدرة(-وبعد أن أجاب عىل أس�ئلة الراهب تقول الرواية- فقام الراهب، 
وقطع زناره، وأخذ رأس�ه وقّبل ما بني عينيه، وقال: »أشهد أن ال إله إال اهلل، 
وأن حممًدا رس�ول اهلل، وأش�هد أنك أنت اخلليفة وأمني ه�ذه األمة، ومعدن 
الدي�ن واحلكم�ة، ومنبع عني احلجة، لقد قرأت اس�مك يف الت�وراة إليا، ويف 
اإلنجي�ل إيليا، ويف القرآن عليًّا، ويف الكتب الس�ابقة حيدرة، ووجدتك بعد 

النبي وصيًّا، ولإلمارة وليًّا، وأنت أحّق هبذا املجلس من غريك))(«.

الطلربيس، االحتجاج ))/307-308(، وراجع أيًضا: ابلن بابويه القمي، عيون أخبار   )((
الرضا ))/)4)(، الطويس، األمايل ))/282(، املجلس، بحار األنوار )0)/52(.
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املطلب األول
الت�شمية واحل�شارة

تلدّل طبيعلة اآلثار والنقلوش يف َبْعَلَبّك علىل أن القوم القاطنلني فيها قد 
وفدوا يف موجات متتابعة، واستقروا يف أنحاء خمتلفة منه، وأهنم أحد األقوام 
الكنعانيلني، وكانت تلك اهلجرات حوايل منتصف األلف الثالث ق.م، وقد 
استقّر هؤالء الكنعانيون عىل ساحل اإلقليم السوري، وأطلق عليهم اليونان 
اسم الفينيقيني، وظلوا يامرسون نشاطهم يف هذه املنطقة حتى منتصف القرن 

األول ق.م))(.

حـــدود منطقتهـــم: هي املنطقة التلي متتد حاليًّا يف املناطق السلاحلية من 
سوريا ولبنان وفلسلطني، ويمثل هنر الفرات احلدود الشاملية له، بينام يشكل 

جبل الكرمل حدها اجلنويب)2(.

سبب التسمية: من املحتمل أن يكون اإلغريق قد أطلقوا اسم الفينيقيني 
عليهم، نظًرا لوجوههم النحاسلية التي لفحتها الشلمس؛ فسعيهم املتواصل 
وراء الشلمس، دفلع البعض لاعتقاد بوجلود صلة خاصة تربلط الفينيقيني 
بأسلطورة طائر الَعنَْقاء، الذي يسلعى للوصول إىل الشمس، فيحرق جناحيه 
ويوللد ملن جديد من رماده، مثلل طائر الفينيق.ولقد جتلول هؤالء املاحني 

عصفور، معامل تاريخ الرشق األدنى القديم، )ص273-272(.  )((
عبد احلكيم، أطلس اململكة العربية السعودية والعامل )ص)40-4(.  )2(
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علىل البحلار بحًثا عن الثلروة واملغامرة، فحرقت الشلمس برشهتلم، فأطلق 
أيًضا عليهم اسلم )الرجال احلمر( Phoeniki من كلمة Phoinos التي تعني 

باإلغريقية )األمحر(.

وأكثر ما ذكره الباحثون هو أن سبب التسمية نظًرا للون الصبغة األرجوانية 
التي اسلتخرجها الفينيقيلون من بعض قواقع البحر))(، فقلد كان الفينيقيون 
أول ملن اكتشلف اللون األرجواين فاسلتخرجوه من أصلداف املريق، وهي 
نوع من املحار وجد بالقرب من الشلواطئ الفينيقيلة. وقد أدخل الفينيقيون 
الصبلاغ األرجلواين عىل أقمشلتهم فاشلتهروا بصناعة األقمشلة األرجوانية 
اللون.وتسلمية الفينيقيلني هبلذا االسلم، نسلبة إىل الصبغلة األرجوانية التي 
اكتشلفوها وبرعوا فيها، أمر قد يكون مقبواًل، فقد أطلق اإلغريق عىل بعض 

املدن أسامء ملنتجات تشتهر هبا)2(.

إذن هذه التسلمية هي نعت أكثر مما هي تسمية؛ فاإلغريق هم من وصف 
الكنعانيلني بالفينيقيلني، كام أطلق األوروبيون عىل سلكان القلارة األمريكية 
اسلم )اهلنود احلمر(، وكانلت مرسحيات اليونان ثم الروملان اهلزلية تصف 
الفينيقيلني باملكلر، واالحتيلال، والعهر األخاقلي، واألسلاليب امللتوية يف 

التجارة)3(.

األمحد، تاريخ الرشق األدنى القديم )ص)24(.  )((
شليفامن، جمتملع أوغاريت، العاقلات االقتصاديلة والبنيلة االجتامعية، ترمجة: حسلان   )2(

ميخائيل )ص6)(.
فردريك معتوق، سوسيولوچليا احلضارة الكنعانية – الفينيقية )ص22-20(.  )3(



57

حضارتهـــم: كانت احلضارة الكنعانية -الفينيقيلة ريفية وزراعية وجتارية 
يف آن واحلد. وقد اهتلم الغربيون باحلضارة الفينيقيلة؛ ألّن علامءهم اعتربوا 
ا هلذه احلضارة التي أعطتهم الكثري، ويف طليعتها  أنفسهم مدينني ثقافيًّا وبنيويًّ
األبجديلة الكنعانيلة التلي قامت عليهلا األبجدية اإلغريقية ثلم األبجديات 
لا ومعرتًفا بله يف الثقافات  األوروبيلة كلهلا. فلكان تأثلري الفينيقيلني جوهريًّ

األوروبية))(.

ويعلّد اخرتاع األبجدية ملن أعظم ما قدمته احلضلارة الفينيقية للبرشية، 
ابتكلرت هذه الكتابة علام 00)) ق.م وقد تألفت من 22 حرًفا، وسلميت 
ا يف تاريخ  أيًضا بأبجدية جبيل، وأكسلب اخرتاع األبجديلة فينيقيًّا مكاًنا هامًّ

احلضارة)2(.

شلّكل الفينيقيون كونفدرالية جتار أكثر مما شّكلوا بلًدا ذا حدود جغرافية 
حملددة، ومل تقم إمرباطوريتهم عىل مسلاحة حمددة، بلل كانت عبارة عن ربط 
عشوائي بني جمموعات واسعة من مّتحدات التجار املتفرقة. فليست األرض 
أو اليابسلة هي املجال احليوي لدهيم بل التجلارة املتنقلة بني كّل البحار التي 

وصلت إليها سفنهم املحملة بعرشات األنواع من السلع)3(.

كانت فينيقيا طوال مخسة قرون قوة ُعظمى كباد اإلغريق. وكانت لدى 
الفينيقيلني حضارة ال مركزية تنتسلب إىل قوى متعددة. وكان عنص اللحمة 

املرجع السابق )ص23(.  )((
عصفور، املدن الفينيقية )ص85)-86)(.  )2(

فردريك معتوق، سوسيولوچليا احلضارة الكنعانية – الفينيقية )ص23(.  )3(
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يكملن يف ثقافتهم اللغويلة؛ إذ كان الكنعانيون - الفينيقيلون يتكلمون مجيًعا 
لغلة واحلدة مع فارق بسليط يف اللهجلات. وأّسسلوا رشاكات اقتصادية يف 
املحطات التي كانت ترسو سفنهم يف موانئها، وكانوا حمّط احرتام وتقدير من 
الشلعوب التي اختلطوا هبا، لكنهم كانوا موضع غرية وحسلد من منافسيهم 
اإلغريق ثم الرومان.وقد امتد جماهلم احليوي إىل شلبه اجلزيرة العربية، وآسيا 
الصغرى، ومص، وشاميل أفريقيا، والصحراء األفريقية، وأوروبا املتوسطية، 
وتوزعت مراحل متركزهم عىل الشلكل التايل: مرحلة االستكشاف اجلغرايف 
واملاحة التجارية، ومرحلة التأسليس العمراين، ومرحلة إقامة املستوطنات 
القرطاجيلة، ومرحلة اهليمنلة التي توصف باإلمربيالية. ومتيزت الشلخصية 

الكنعانية - الفينيقية باملرونة، والكتامن، والدفاع الرشس عن الذات))(.

فردريك معتوق، سوسيولوچليا احلضارة الكنعانية – الفينيقية )ص23(.  )((
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املطلب الثاني
الأ�شول الإثنية لل�شعب الفينيقي

تسلمى املنطقة التلي تقع فيهلا )َبْعَلَبّك( وملا حوهلا بلأرض كنعان، وقد 
اسلتخدم املفرسون لفظ الكنعانيني عىل كل املنطقة الواقعة يف باد الشام))(، 
وكذلك اسلتخدمها مؤرخلو ومفرسو العهد القديلم وأطلقوها عىل األقوام 
القديمة التي استوطنت يف باد الشام عامة، فقد سكنوا يف فلسطني وسورية 
ولبنلان، وعملت عىل إنشلاء مناطلق تابعة هلا يف هذه املناطق، ومن أشلهرها 
مماللك صور وصيدا وعلكا وغريها الكثري؛ وذلك ألهنلم كانوا يعتربون من 
املامللك ذات الرتب املتقدمة باهليمنة والسليطرة عىل اللدول واملمتلكات)2(. 
وتشلري التلوراة إىل )أرض كنعلان( يف كل املنطقلة املمتدة من غلرب األردن 

وحتى فلسطني اليوم وسواحل سوريا)3(.

الطلربي، تاريخ األمم وامللوك،  ))/)38(، ابن عاشلور، التحرير والتنوير )5)/6)-  )((
7)(، تاريخ ابن خلدون )2 /97(.

ابلن العربي، تاريخ خمتص اللدول )ص36(، لوبون، اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل   )2(
)ص34(، هامرتن، تاريخ العامل )05/2)(، السلواح، آرام دمشق وإرسائيل يف التاريخ 
والتاريلخ التورايت )ص92(، الصامدي، نقد النلص التورايت )ص248(، مصطفى كامل 

– سيد فرج، اليهود يف العامل القديم )ص66(.
لاطلاع: سلفر التكوين:اإلصحلاح 0): العلدد 9)، اإلصحلاح 2): املقطلع 8-5،   )3(
اإلصحاح 7): العدد 8؛ سلفر اخلروج، اإلصحاح 6: العدد 4؛سلفر العدد: اإلصحاح 
3): العدد 2، سلفر التثنية: اإلصحاح 34: العدد -1 5؛ سلفر يشلوع: اإلصحاح)): 
العلدد 23، اإلصحلاح 3): العدد 7، اإلصحاح 30 : علدد 7)، اإلصحاح 35: العدد 

.34
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وُيعتلرب الفينيقيون من أكثر األقوام واحلضارات شلهرة يف التاريخ، رغم 
االختلاف الكبري بني املؤرخني حول األصول التلي يرجع إليها الفينيقيون، 
وهلو ملا جعلل اآلراء تتعلدد حول أصوهللم فمنهم ملن يرى أهنلم يعودون 
لنسلل كنعلان، ومنهم ملن يرجح أن أصوهللم تعود لسليناء يف مص، وفريق 
يلرى أهنلم يف األصلل نازحلون ملن اجلزيلرة العربيلة، وملن أصلول قبائل 
)محلري( املعروفلة. واعتملدوا يف ذلك عىل عللم )اآلركيولوچيلا())(؛ وذلك 
علرب النقوش واحلفريات التلي وجدوها الحًقا يف أماكلن تواجدهم يف تلك 
املاملك.فوثائلق أوغاريلت تشلري إىل أن الفينيقيلني جلاءوا من سليناء أو من 

النقب نحوالشامل)2(.

وسواء كان قدومهم من جنوب اجلزيرة أو من ساحل اخلليج أو من سيناء 
إال أن كل ذللك ال يمنلع من كون أصوهلم عربية، ويبقى اخلاف حمصوًرا يف 
دائرة املنطقة التي هاجروا منها، وهي مسلألة شائكة لكل القبائل والقوميات 

التي كانت تنتقل كثرًيا يف ذاك الزمان، وال نكاد نجزم بيشء منها.

وعلىل كل حال فاالتفاق احلاصل علىل أن أصوهلم كنعانية يرد عىل قطاع 
عريلض من مسليحيي اللبنانيني الذين اعتقدوا أهنم ملن جذور تارخيية مميزة 

يعنلي مصطلح اآلركيولوچيلا علم القديم، وهو مأخوذ من كلملة يونانية األصل، وهي   )((
ى باللغة اإلنجليزية )Archaeology(، وهو علم خيتص يف البحث  )Apxiolλojia( ويسلمَّ
بلاميض وآثلار اإلنسلان وكل ما خلفه من ماديلات تارخيه، إضافة إىل نشلاطه االقتصادي 
واالجتامعلي اللذي كان عليه قديلاًم، واعتمد هلذا العلم يف معلوماته علىل مصادر مهمة 
 ،http://weziwezi.com :ونصوص ُوجلدت حمفورة ومكتوبة باللغلات القديمة ]موقلع

بتاريخ 8/7/5)20م[
مازيل، تاريخ احلضارة الفينيقية الكنعانية )ص32(.  )2(
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عن املنطقلة املحيطة العربية، وأهنم أحفاد الفينيقيلني، وال يمّتون للكنعانيني 
وال للّسامّية بصلة إال من حيث اللغة))(.

واحلقيقة الواضحة: أن الفينيقيني هم جزء من الكنعانيني، وليس سكان 
جبل لبنان فقط، وبالتايل حطم مقولة القومية اللبنانية غري العربية التي تستند 
يف تارخيهلا إىل أن الفينيقيلني هلم غلري الكنعانيني. وعىل الرغلم من اختاف 
املؤرخني حول أصوهلم إال أن هناك دالئل كثرية لدى علامء اآلثار تساعدهم 

يف إثبات أن الفينيقيني هم يف األصل ساميون كنعانيون)2(.

وقلد قطع عللم الوراثة اجلينية إشلكالية أصول الفينيقيلني؛ حيث أثبتت 
اهلندسلة اجلينية أصوهلم الكنعانية وفق ما خرجت به الدراسلة اجلديدة التي 
 The American( »نلرشت نتائجها »املجللة األمريكية لعلم الوراثة البرشيلة
Journal of Human Genetics(؛ حيلث أثبتلت األصل الكنعاين للفينيقيني 

بنسلبة تفوق الل%90، ومن املعلوم أن عللوم الوراثة متتلك من القوة لتجيب 
عن أسئلة تعجز أمامها السجات التارخيية أو املواقع األثرية)3(.

ممن أطال يف إثبات استقال الفينيقيني عن السامّية كتاب: ديورانت، ويل، قصة احلضارة   )((
)0/2)3( وما بعدها؛ وكذلك: سيد غاب حممد، الساحل الفينيقي وظهريه يف اجلغرافيا 

والتاريخ.
عصفور، معامل تاريخ الرشق األدنى القديم )ص272، 273(.  )2(

)3( Identifying Genetic Traces of Historical Expansions: Phoenician 
Footprints in the Mediterranean, Pierre A. Zalloua, Daniel E. Platt, 
Mirvat El Sibai, Jade Khalife, Nadine Makhoul, Marc Haber, Yal-
iXue, Hassan Izaabel, and others, The American Journal of Human 
Genetics, Vol. 83, Issue 5, p633–642
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ومما يدّلل عىل أصوهلم العربية، أن األبجدية التي اخرتعها الفينيقيون كتبوا 
حروفهلا من اليمني إىل الشلامل )مثلل العربية(، ونرشوهلا يف مجيع باد العامل 
رشًقا وغرًبا، إضافة للتشابه اللغوي بني اخلط العريب اجلنويب )املسند( والكتابة 

الفينيقية))(، كام تدّل عىل هذا النقوش املكتوبة باحلمريية والفينيقية)2(.

وهـــذا منـــوذج مقارنـــة بني اخلط املســـند –علـــى اليمـــني- واألجبدية 
الفينيقية: 

قاملت الباحثة: سلمرية الراهب، بإثبات أوجه التشلابه الكبري بني اخلط املسلند والكتابة   )((
الفينيقية يف رسلالتها للدكتوراه: دراسات لغوية مقارنة بني اللغة العربية واللغة الكنعانية 
- الفينيقيلة يف ضوءاللغلات السلامية، بكليلة اآلداب، جامعلة دمشلق، 998)م؛ وانظر 

أيًضا: أيمن اسمندر، الرموز الفينيقية، رسالة ماچستري بجامعة دمشق، 2002م
الشيخ، حسني، العرب قبل االسام )ص5))(.  )2(
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وعلىل هذا فنسلب الفينيقيني الكنعاين هلو الصواب قطًعلا؛ فالكنعانيون 
كانلوا شلعًبا انتقل من الرتحال إىل احللض؛ ألّن جذر الفعل السلامي )كنع( 

يعني الثبات واالستقرار))(.

فردريك معتوق، سوسيولوچيا احلضارة الكنعانية – الفينيقية، )ص22-20(.  )((
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املطلب الثالث
َبْعَلَبّك

َبْعَلَبّك اسلم مركب من )بعل( اسلم صنم و)بك( أصلله من: بّك عنقه: 
أي دقها، وتباّك القوم أي: ازدمحوا. ثم ُسلميت بام عرف عىل طريق الرتكيب 
املزجي، فإما أن يكون نسب الصنم إىل )بك( وهو اسم رجل، أو جعلوه يبّك 
األعناق، هذا إذا كان عربيًّا، وإن كان أعجميًّا فا اشتقاق له))(. قال ياقوت: 
َبْعَلَبّك بالفتح ثم السكون وفتح الام والباء املوحدة والكاف مشددة: مدينة 
قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور عىل أساطني الرخام ال نظري هلا 
يف الدنيلا، ُفتحت بصلح أيام عمر )سلنة4)هل(، وكان ألهلها صنم يسلمى 

)بعًا( فسميت به، واسم املوضع )َبك()2(.

وتسلمية املدينلة قديملة؛ إذ ذكلرت يف التلوراة باسلم )بعلبلق(، وهناك 
ملن علّرب اسلمها إىل )مدينة اإللله بعل(. وأطلق علىل املدينة أيلام الرومان 
بالل)هيليوبوللس( أي مدينلة الشلمس عنلد الروملان، كام سلاّمها األمويون 
بالقلعة. فاسم املدينة إذن مشتق من اسم اإلله، »سيد املدينة« )بعل: سيد، بك: 

املدينة( أو »سيد النبع« )نبك: النبع( أو »سيد باكي« )باكي: البقاع()3(.

األللويس، روح املعلاين )39/23)(، والراجلح أنله اسلم علريب مرّكلب مشلتق وليس   )((
بأعجمي.

ياقوت احلموي، معجم البلدان ))/453(.  )2(
موقلع الفينيقيلون: http://www.pheniciens.com، بتاريلخ: 8)/)/8)20م، نقلًا   )3(
عن:            =
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تقع مدينة َبْعَلَبّك هذا الزمان يف لبنان، وبالتحديد يف شلامل سلهل البقاع 
ورشق هنلر الليطاين، وتبعد علن العاصمة بريوت حلوايل 83 كم من ناحية 
الشامل الرشقي. وبالتحديد يف السفح الغريب من جبال لبنان الرشقية، وتعلو 
إىل ١١٥٠مرت عن سلطح البحر. موقعها كان صلة وصل ومركز اسرتاتيجي 
بني حضارات العصور القديمة، بني دجلة والفرات إىل الرشق، وباد النيل. 
وهكلذا وِجلَدْت املدينة عىل ممر رئيس للقوافلل التجارية عىل مفرتق الطرق 

بني باد ما بني النهرين ومص وشواطئ البحر املتوسط))(.
أنشلأ الفينيقيون مدينة َبْعَلَبّك يف أوائل العام 2000 ق.م، فبنوا فيها أول 
هيكل ُأهدي إلله الشلمس )بعل(. لكن اهليكل ال يمكن رؤيته اآلن بسلبب 
األعمدة الرومانية التي بنيت فيام بعد يف َبْعَلَبّك، وكانت َبْعَلَبّك -عىل عكس 
امللدن األخرى- معزولة عن التجارة. كام أن َبْعَلَبّك هي جزء من باد كنعان 
الكبرية االمتداد، ففي فرتة تأسليس امللدن الكنعانية )3000 - 2400ق.م( 
ذكر الباحثون أهنم عثروا عىل ما يربو عن 35) مدينة، كام وجد 200) قرية 

تعود نشأهتا للكنعانيني)2(.

Cf.NinaJidejian، Baalbek-Héliopolis «cité du soleil»، Beyrouth، Librairie 
Orientale، p.8
Maurice Sartre، «La Phénicie romaine، la puissance de Rome» dans Li-
ban، l'autre rive، Paris، IMA-Flammarion، 1998، p.187
موقع الفينيقيون: http://www.pheniciens.com، بتاريخ: 8)/)/8)20م، نقًا عن:  )((
Roger Saidah، «Archeology in the Lebanon 1968-1969» Berytus 
XVIII، 1969، p.126
-http://www.shak أجلود علودة، تاريلخ احلضلارة الفلسلطينية، نقلًا علن موقلع:   )2(
makw.com/، موضلوع بعنلوان: بحث مفصل حلول الكنعانيلون والفينيقيون، بتاريخ 

0/30)/))20م
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ولكن )َبْعَلَبّك( بالنسبة هلم هي املدينة الدينية التي حيجون ويفدون إليها 
ويذبحون القرابني، مثل مكة اليوم بالنسلبة للمسلمني، أو الفاتيكان بالنسبة 
للكاثوليك.وقد برزت َبْعَلَبّك عىل السلاحة السياسية بعد احتال اإلسكندر 
املقدوين هلا، لكنها أصبحت يف العهد الروماين مكان عبادة لألوثان كام كانت 
يف العهود السلابقة. وتضلم القلعة يف َبْعَلَبّك جمموعة ملن اهلياكل الضخمة؛ 

حيث تنقسم هياكلها إىل ثاثة معابد رئيسة متنوعة البناء:
1. معب�د جوبيرت: وهلو أكلرب اهليلاكل. ويعتلرب معبلد جوبيلرت أضخلم املعابد 
الرومانية عىل اإلطاق. ومل يتبق من األعمدة الكورينثية الل 54 إال 6 أعمدة فقط. 

2. معبد باخوس: إله اخلمر عند الوثنيني، والذي بني يف القرن 2م.
3. معبد »فينوس إله احلب«: والذي بني يف منتصف القرن 3 ق.م))(.

وقد تّم ذلك يف عهد اإلمرباطورية الرومانية؛ حيث ُأعيد بناء معبد الشمس 
ليصبلح معبلد جوبيرت، وتم بناء معابد فينوس وباخلوس بالقرب منه. أما يف 
عهد اإلمرباطورية البيزنطية فقد حتولت املعابد الوثنية إىل كنائس مسيحية إىل 
حني جميء املسلمني وظهور املآذن، وبعد ذلك جاءت فرتة تعاقب الصليبيني 
واألتلراك واملغول. ولقلد تعرضت هذه اهليلاكل القديمة عىل ملر الزمن إىل 
عمليات هنب وإعادة بناء وتفكيك للمواد باسلتمرار كام أهنا عانت كثرًيا من 
اهلزات األرضية القوية، ولكن بالرغم من الدمار والزالزل مازال جممع معبد 

َبْعَلَبّك املطل عىل مدينة َبْعَلَبّك اللبنانية قائاًم ببقاياه حتى وقتنا هذا.

حسن عباس نص اهلل، تاريخ بعلبك ))/45-40(.  )((
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ويمكلن الوصلول اآلن إىل معبلد جوبيلرت -املبنلي علىل أساسلات بعل 
وأنقاضه- عن طريق أوسلع درج يف العامل؛ حيث تتسلع املسلطبة الواحدة ل 
00) شلخص يف صلف واحد.ومل يتبّق ملن أعمدة املعابد سلوى 6 أعمدة، 
يصلل ارتفلاع الواحلد منهلا إىل نحو 20م وقطلره 2.5م، وال يلزال من غري 
الواضلح حتلى اآلن كيلف متّكن البنلاءون القدملاء من رفلع وتركيب ثاثة 
أعملدة مصقوللة يصل وزهنا 45 طنًّا))(. أما املنصة التلي تقع يف قاعدة معبد 
جوبيرت-وهلي أساسلات معبد بعل من قبله- فهلي مبنية من الكتل احلجرية 
التلي يصل وزهنلا حوايل 300 طلن، ووزن كل من الكتلل الصخرية الثاثة 
التلي تدعى »تريليتلون« يتجاوز 850 طن، وهذا أكلرب بعدة مرات من وزن 
أي من الكتل املسلتخدمة يف بناء أكرب األهرامات املصية؛ حيث يصل طول 
صخرة تريليتون وسلطيًّا إىل نحو )2م، لكن الكتل الصخرية هذه مبنية منذ 
ا. وعىل مسافة كيلو مرتين من املنصة  عهد الفينيقيني بشلكل وثيق ودقيق جدًّ
هنلاك رصح حجري يطلق عليله )حجر اجلنوب(، واللذي يصل وزنه نحو 
200) طلن، وهلذا أكرب رصح حجلري معالج عىل سلطح كوكب األرض 

حتى هذه اللحظة)2(.

لاسلتزادة فيام بلغته احلضارة الفينيقية:خاييل، احلياة املدنية والدينية يف املدينة الكنعانية   )((
الفينيقية يف ضوء العهد القديم واحلوليات اآلشورية.

https://arabic.sputniknews. :)رس بنلاء بعلبك القديم يف لبنلان، موقع )صوت روسليا  )2(
com/arabic.ruvr.ru/، بتاريخ 3/7/2)20
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71

املطلب األول
الأ�شل اللغوي لكلمة )بعل(

تأتي لفظة البعل يف اللغة على مخسة أوجه، كما يلي:
1. اللزوج: ومنله قولله تعلاىل: ]ٱ    ٻ     ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    
پ[ ]النسلاء:28)[، أو نظريه قوله تعلاىل: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    
]ک    ک    ک     گ    گ     ]هلود:72[، وقولله تعلاىل:  پ    پ    پ[ 

گ       گ    ڳ[ ]البقلرة:228[، وقولله تعلاىل: ]ۀ    ۀ     ہ    ہ    
ہ    ہ    ھ    ھ     ھ    ھ    ے    ے    ۓ      ۓ    

ڭ     ڭ    ڭ...[ اآلية ]النور:)3[.
وقد اتفق العلامء عىل تفسلري كل هذه اآليات يف املواضع السلتة بالزوج، 
ومملن قال بذلك حييى بن سلام))(، وأبو هال العسلكري)2(، واحلريي)3(، 

وابن اجلوزي)4(.
2. البعلل بمعنى الرب: ومنه قوله تعاىل: ]ائ    ائ    ەئ    ەئ     
وئ[ ]الصافات:١٢٥[، ويمكن أن يقال أنه اسم علم عىل الصنم املعبود)5(.

حييى بن سام، التصاريف )ص2)3(.  )((
أبو هال العسكري، تصحيح الوجوه والنظائر )ص36)(.  )2(

احلريي، وجوه القرآن، حتقيق: نجف عريش ))/36)(.  )3(
ابن اجلوزي، نزهة األعني النواظريف علم الوجوه والنظائر ))/88)(.  )4(

أبو هال العسلكري، تصحيح الوجوه والنظائلر ))/38)(، ابن اجلوزي، نزهة األعني   )5(
النواظر ))/88)(، الفريوزآبادي، بصائر ذوي التمييز ))/527(.
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 واللذي يظهلر أن هذيلن املعنيلني يرجعلان ملعنلى العلو والسليادة -كام 
سلأبنّي- فالزوج سليد عىل الزوجلة، والصنم يف نظر املرشكلني وزعمهم أنه 

سيد عليهم فهو رهبم ومالكهم.

3. بمعنى الصاحب، وهذا املعنى قريب من معنى الزوج.

4. بمعنى ما رشب من النبات بعروقه يف األرض من غري سقي السامء.

5. املرتفع من األرض))(.

وهلذه الوجوه يمكن أن نرجعها إىل أصلل واحد، فربام يكون األصل يف 

البعلل القيام باألمر، كام يرى ابن فارس)2(؛ أما ابن اجلوزي فريى أن األصل 

يف البعل العلو)3(.

وملن خال النظر إىل أصلل اللفظ يف اللغة، وما ذكلره العلامء من وجوه 

اسلتعامل اللفظ يف اللغة يتبني أن هناك تداخًا يف هذه الوجوه، وعليه فالذي 

يظهلر أن األصلل يف معنى البعل هلو العلو واالسلتغناء والسليادة، ولذلك 

اسلتعمل بمعنى الرب لعلوه وسيادته، وأطلق عىل اسم صنم بعينه لسيادته، 

واسلتعمل بمعنى الزوج لسيادته وقيامه بشلئون املرأة، وأطلق عىل ما رشب 

ملن النبلات بعروقله يف األرض من غري سلقي السلامء السلتغنائه عن غريه، 

ابن اجلوزي، نزهة األعني النواظر ))/88)(.  )((
ابن فارس، مقاييس اللغة ))/265(.  )2(

ابن اجلوزي، نزهة األعني النواظر ))/88)(.  )3(
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وأطلق عىل املرتفع من األرض السلتعائها؛ وعلىل هذا فالبعل يف اللغة عىل 
وجه واحد وهو كل ما عا وساد واستغنى عن غريه))(.

وهلذا املعنى اللغوي هو ما اسلتلهموه حينام صّوروا هلذا اإلله عىل هيئة 
إنسلان جالس عىل عرش حيمل قرين كبش، وهذا التصوير له داللة جوهرية 
مرتبطلة هبذا احليوان، وهي عملية اإلخصاب املتمثلة يف القوة، ولذلك كثرًيا 
ملا نرى بعلض اآلهلة تصورها املجتمعلات القديمة قد اختذت شلكل بعض 
احليوانلات يف مقدمتهلا الكبلش والثلور)2(، فالبعلل حتلى يف أبجديتهم هو 
بمعنلى )السليد()3(، وما زال النلاس إىل اآلن يف لبنلان يطلقون عىل األرض 

ا بأرض بعل، واخلضوات التي ال ُتروى صيًفا بعلية)4(. التي ال ُتسقى ريًّ

املصطفوي، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم )328/2(.  )((
إينلاس هبي الديلن عبداملنعم، املعبلودات املصية القديمة التي اختلذت هيئة الكبش منذ   )2(

بداية العصور التارخيية وحتى هناية الدولة احلديثة )ص32)(.
مهران، املدن الفينيقية-تاريخ لبنان القديم )ص3)3(.  )3(

إسامعيل، خالد سامل، الكنعانيون من األقوام العربية القديمة يف باد الشام )ص52(.  )4(
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املطلب الثاني
البعل يف ق�شة اإليا�س

اسلتنكر إليلاس S علىل قومله عبلادة ودعلاء )البعلل( فقلال هلم: 
]ائ    ائ    ەئ    ەئ     وئ[ ]الصافات:١٢٥[، فالتحذير من عبادة 

.S هذا الصنم وترك عبادة اهلل كانت حمور دعوة الرسول إلياس
وقد اختلفت أنظار املفّسرين يف تفسري )البعل( ههنا على آراء:

الرأي األول: أنه اسم صنم كان يعبده أهل )بك( من الشام )الكنعانيون(، 
وهلو أعظم أصنام قوم إليلاس S بعد مناة وهبل وهو قول ابن عباس، 
وأخرج الطربي بإسلناده هذا القول عن الضحاك، وابن زيد))(، كام أنه قول 
احلسن وابن زيد وقول مقاتل)2(. وهو الرأي األصح واألشهر كام يقول ابن 
كثري)3(. وال يتعارض هذا مع قول من قال إنه صنم من أصنام الفينيقيني)4(؛ 

إذ إن الفينيقيني أصوهلم كنعانية.

وكانت كلمة البعل تعني إله القمر أو إله السلامء. وكان كذلك يف جنوب 

تفسري الطربي ))97/2(.  )((
القرطبلي، اجلامع ألحكام القرآن )5)/7))(، تفسلري البيضلاوي)25/5(، ابن كثري،   )2(
تفسري القرآن العظيم، )4/)2(، السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ))/7)4(، تفسري 

ابن عاشور )66/23)(، فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب ) 26/)4)(.
ابن كثري، قصص األنبياء )ص348(، تفسري ابن كثري )4/)2(.  )3(

القاسمي، حماسن التأويل )225/8(.  )4(
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جزيرة العرب ويف العراق أيًضا؛ حيث يبدو أنه من آهلة العرب الرئيسة، وقد 
ُقرئ يف آثار اليمن اسم )بعل سمني( بمعنى إله السامء))(.

 وقلد قيلل إن الصنلم كان عىل صورة إنسلان من نحاس لله رأس عجل 
ا يديه كمن يتناول شليًئا،  وله قرنان وعليه إكليل، وهو جالس عىل كريس مادًّ
وكانوا يقربون له أطفااًل من أطفال ملوكهم)2(. »وقيل كان من ذهب، وكان 
طولله عرشيلن ذراًعا ولله أربعة أوجله، وُفتنوا بله وعظَّموه، حتلى عيَّنوا له 

أربعامئة سادن، وجعلوهم أنبياء)3(«.

الـــرأي الثانـــي: ذهلب البعض إىل أّن )بعل( ليس اسلاًم لصنلم معنّي، بل 
يطللق بصلورة عاّمة عىل األصنلام، وأهّنا تعني )الرّب واملعبلود(. »فعىل هذا 
التقديلر املعنى: أتعبلدون بعض البعلول وترتكون عبلادة اهلل)4(«. وهو قول 
ملروي علن ابلن عباس L، ونلص هذا اللرأي أبلو عبيدة وابلن قتيبة، 
وأخرج الطربي بإسلناده هذا القول عن عكرمة، وجماهد، وقتادة، والسلدي 
وقاللوا بأنله لغة أهل اليمن، وقيلل: هو بلغةمحري. ويف رواية علن قتادة قال: 
وهلو لغة أزد شلنوءة)5(. وكلها من القبائل اليامنيلة فا خاف كبري يف ذلك.
ى الكنعانيلون )الفينقيون( معبودهم  ولعّلها كلمة سلاميَّة قديمة، وهلذا سلمَّ

جواد عيل، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسام )57/3)(.  )((
تفسري ابن عاشور )66/23)(.  )2(

تفسري الرازي )354/26(.  )3(
الزخمرشي، الكشاف )60/4(، تفسري الرازي )354/26(.  )4(

تفسلري الطربي ))96/2(، تفسلري ابلن أيب حاتم )0)/3225(، تفسلري السلمرقندي   )5(
)23/3)(، تفسلري امللاوردي )64/5(، ابلن اجللوزي، زاد املسلري )80/7(، تفسلري 

القرطبي )5)/7))(.
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َبْعا))(، وقد دخلت كلمة بعل يف عداد اللغة العربية الفصحى قبل اإلسام، 
وصارت بمعنى الزوج ومالك اليشء)2(.

قلال الضحاك: كان ابن عباس قد أعياه هذا احلرف إىل أن مّر به رجل قد 
أضّل ناقته يقول من وجد ناقة أنا بعلها، فعلم منه أنه رهبا)3(. وأصّح من هذه 
الرواية -التي تنسلب إىل ابن عّباس L جهله هبذه الكلمة- ما رواه ابن 
أيب حاتم بسلنده عن عكرمة، عن ابن عباس L أنه أبص رجًا يسلوق 
بقلرة، فقلال: من بعل هلذه؟ فدعاه فقال : مملن أنت؟ قال : ملن أهل اليمن 

ا)4(. فقال: هي لغة أتدعون بعًا أي ربًّ

ومنله سلمي الزوج بعلًا هلذا املعنلى)5(، قال تعلاىل: ]ک    ک    ک     
گ    گ    گ       گ    ڳ[ ]البقلرة:٢٢٨[. وقلال أيًضا: ]پ    پ    پ[ 
]هود:72[. يقول الطربي: »وللَبْعل يف كام العرب أوجه. يقولون لرّب اليشء 

ا، ويقولون لزوج املرأة بعُلها.  هلو َبْعله، يقال: هذا َبْعلل هذه الدار، يعني رهبُّ
ويقولون ملا كان من الغروس والزروع مستغنًيا بامء السامء، ومل يكن سقًيا بل 

هو بعل)6(«. 

ابن عاشور، التحرير والتنوير )393/2(.  )((
حممد عزة دروزة، التفسري احلديث )229/4(.  )2(

تفسلري ابلن أيب حاتلم )0)/3225(، تفسلري ابلن كثري )4/)2(، تفسلري ابلن اجلوزي   )3(
)80/7(، تفسري القرطبي )5)/7))(، تفسري البيضاوي )25/5(.

تفسري ابن أيب حاتم )0)/3225(، السيوطي، الدر املنثور )9/7))(.  )4(
األزهري، هتذيب اللغة )2/2)4( مادة: )بعل(، ابن منظور، لسلان العرب )))/59(   )5(

مادة: )بعل(.
تفسري الطربي ))97/2(.  )6(



77

بينام يرى )الراغب األصفهاين( وتبعه )الفريوز آبادي( أن أصل الكلمة يف 
اللغة تطلق عىل الزوج ثم اشلتّق منها للرّب، وسبب االشتقاق أنه »ملا ُتصّور 
من الّرجل اسلتعاء عىل املرَأة، وَأن بسببه صار سائَسها، والقائم عليها، ُشّبه 
ُبون به  ى قوم معبودهم الذى يتَقرَّ كّل مسلتعٍل عىل غريه به، فسلّمي به. فسلمَّ
إىِل اهلل تعلاىل )بعلا( العتقادهم ذلك فيه))(«. وقال السليوطي: »وكّل ما يف 

القرآن من ذكر البعل فهو الزوج، إال )أتدعون بعًا( فهو الصنم)2(«.

وتسلمية املعبلود َبْعلًا؛ ألنه رمز إىل قلوة الذكلورة)3(، ومما يؤكلد لنا أن 
)َبعلل( كان رمًزا للذكورة لدى عابديه أنله »كان يرمز إليه بحجارة خمروطية 
قائمة... وذلك ألنه يف رأهيم اجلوهر الذكر يف التناسل، وزوج األرض الذي 
خيصبهلا«)4(. والتحقيلق  أّن األصل الواحد يف هذه امللاّدة )بعل(: هو ما كان 
قائاًم بنفسله وله جهة علّو واسلتغناء وسليادة إىل أقرانه. وهلذا املعنى خيتلف 
ملا يصدق عليه باختاف امللوارد، فبعل املرأة زوجها، وبعلل النخل ما كان 
مستغنًيا عن السقي، والبعل لبعض األديان هو صنمهم، وبعل اليش ء مالكه 

وصاحبه، وبعل األمكنة ما كان مرتفًعا مستغنًيا عن املطر)5(.

الفريوزآبلادي، بصائلر ذوي التمييلز )260/2(، الراغلب، مفلردات ألفلاظ القلرآن   )((
.)(04/((

السيوطي، اإلتقان ))/7)4(.  )2(
ابن عاشور، التحرير والتنوير )393/2(.  )3(

ديورانت، قصة احلضارة )339/2(.  )4(
حسن مصطفوي، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم ))/328(.  )5(
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واللذي يظهلر يل أنه ال فرق كبري بني الرأي األول والثاين؛ إْذ إهنم سلّموه 
بعًا اشتقاًقا من معناه املعروف عندهم بلغتهم بأنه هو الرب واإلله.

الرأي الثالث:كانت امرأة اسمها )بعل(، وهو ما يرويه حممد بن إسحاق 
عن بعض أهل العلم أهنم كانوا يعبدون امرأة اسمها )بعل())(. ولعل القراءة 
الشلاذة )بعلاء( عىل وزن )محلراء( هي التلي دفعتهم هلذا القلول)2(، ولكن 
البغلوي والبقاعلي وّجها هذه القراءة بأهنا إشلارة إىل كثرة حلّث امرأة امللك 
علىل عبادة بعل وقتلل إلياس S، وطاعة زوجها هلا يف ذلك، فاسلتحق 

التأنيث لذلك، فأّنث لكثرة مابستها له، واجلنسية علة الصنم)3(.

واللرأي األول هلو الصلواب، والرأيان اآلخلران يندرجان حتته؛ فاسلم 
الصنلم )بعلل( معلروف يف كتلب التاريلخ القديلم، وهلو صنم ملن أصنام 
الفينيقيلني)4(، ومنحوت عىل األحجار الشلاهدة عىل ذللك حتى يومنا هذا، 

وهو ما أثبته أيًضا علم اآلثار واألحفورات )اآلركيولوچيا(. 

تفسري الطربي ))97/2(، تفسري ابن كثري )4/)2(، تفسري القرطبي )5)/7))(، ابن   )((
اجلوزي، زاد املسري )80/7(.

السمني احللبي، الدّر املصون )327/9(.  )2(
البغوي، معامل التنزيل )52/7(؛ البقاعي، نظم الدرر )6)/284(.  )3(

القاسمي، حماسن التأويل )225/8(.  )4(
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املطلب الثالث
)بعل( اإله الفينيقيني

)بعل( هو الصنم الذي حارب عبادَته نبيُّ اهلل إلياس S، فقال منادًيا 
لقومله:]ائ    ائ    ەئ    ەئ     وئ[ ]الصافلات:25)[. وقلد سلاق 
الطربي بسلنده إىل ابن زيد يف قوله:]ائ    ائ    ەئ    ەئ     وئ[ 
قال: »بعل: صنم كانوا يعبدون، كانوا بَبْعَلَبّك، وهم وراء دمشلق، وكان هبا 
البعل الذي كانوا يعبدون«))(. وال شك أن الفينيقيني هم الذين عبدوا البعل 
ومعناه اإلله األكرب، وتومهوه بالشلمس، ويسلمى أحياًنلا بالبعليم وهو مجع 
َبْعل. وكانوا يعتقدون أن للبعل َبْعلة، أي زوجة، وهي يف درجة من العظمة، 
فعبدوها باسلم )عشرتوت( أو )عشتارت(ويعني اسمها )السيدة( ولقبوها: 
ملكة السلامء، ويعنون هبلا القمر)2( وكانوا يضعون هلا نصًبلا وصنًما لعبادهتا 
يف كل مدينلة ملع زوجها)3(. واإلهلة عشلتارت )ASHTART( ورد ذكرها يف 
التوراة عىل أهنا ملكة السلاموات وتقرب هلا القرابني)4(، ويسلتنتج مما ورد يف 
التلوراة أن عبادة )عشلرتوت( أو )عشلريا( قد تأيت مقرتنة ملع اإلله )بعل(، 
بدليل جميئها مقرونة بضمري الغائب املتصل )عشلريته His Asherah(، وترد 

الطربي، جامع البيان )92/23(، وكذلك : تفسري ابن أيب حاتم )0)/3225(.  )((
السواح، فراس، لغز عشتار، )ص74-70(.  )2(

أمحلد، حسلن عبدالعزيلز، الفينيقيون وإسلهاماهتم احلضارية، بحث يف جمللة )الدارة( –   )3(
السعودية، جملد 5 عدد 4، 980)م، )ص)8)(.

سفر إرميا، إصحاح 7 مقطع 8).  )4(



80

أيًضلا بصيغلة املفرد واجلمع يف التوراة )عشلريا( يف املفرد، و)عشلريوت( يف 
اجلمع، مما يدل عىل وجود أكثر من صيغة هلذه اإلهله))(.

ويقلال أّن الفينيقيلني اعتقلدوا التوحيد يف اإلله )بعلل( وأنه ال رشيك له 

يف عبادتله، ولكنهلم زعملوا أن لله رشكاء يعينونله يف تصيف أملور الكون 
ا  والطبيعلة، ومنهم زوجته املذكورة، كام أهنم وضعوا يف كل مدينة بعًا خاصًّ

ينتسب إىل تلك املدينة، كبعل صور وبعل جبيل وبعل بريوت... إلخ)2(.

واللذي يميل إليه الباحث أنه هو نفسله املسلّمى )إيل( أو )إل( بحسلب 
الدراسلات اآلركيولوچيلة احلديثلة، كام أن لله بعض األسلامء األخرى هي 
بمثابة الصفات له كل)الظافر( أي املنتص، و)زّبول( بمعنى الرفعة والسلمّو، 
و)بعليلم( و)إله احلبوب والقوت(، و)هدد( أو )بعل هدد( أي منزل الغيث 

واألمطار، ومنه اقتبس اإلغريق اسم )أدونيس( إلهلهم)3(.

قلال ابن عاشلور يف أثناء حديثه عن عبلادة بني إرسائيلل للعجل: »وإنام 
اختذوا العجل تشلبًها بالكنعانيني الذين دخللوا إىل أرضهم، وهم الفينيقيون 
سلكان سلواحل باد الشلام، فإهنم كانوا عبلدة أوثان وكان العجل مقدًسلا 
عندهلم، وكانلوا يمثللون أعظم اآلهلة عندهم بصورة إنسلان ملن نحاس له 

جودت السعد، أوهام التاريخ اليهودي )ص60)(، نقًا عن:   )((
David noelFreedman، Biblical Archaeologist Vol 50 December 1987

كرد عيل، خطط الشام ) 27/6(.  )2(
إسامعيل، خالد سامل، الكنعانيون من األقوام العربية القديمة يف باد الشام )ص52(.  )3(
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ى عندهم )بعا( وربام سلموه  رأس عجلل جالس عىل كريس... وكان يسلمَّ
)موللوك( وهلم أمة سلامية لغتهلا وعوائدهلا تشلبه يف الغالب لغلة وعوائد 
العلرب))(«.وال شلك أن االنتشلار الواسلع هلذا اإللله ومكانته املقّدسلة يف 

قلوهبلم جعلت منه إهلًا رئيًسلا يف املنطقة، وقّدمت لله العديد من األضاحي، 
وخاصة البرشية منها)2(.

وقلد قّلد اإلغريلق الفينيقيني يف وضلع هالة ومواصفلات عىل )زيوس( 
مشلاهبة للبعل؛ حيث نجد أن أوصاف )البعل( الكنعاين كاملة يف شلخصية 
اإللله زيلوس، كذلك نجلد زيوس يف إليلاذة هومريوس هو جممع السلحب 
ومرسلل الصواعلق ويرعلد يف األعلايل، وهلذه األوصاف ذاهتا ترافق اسلم 
البعلل يف نصلوص أوغاريلت)3(، وكام يوصلف البعل بالعيل نجلد أن كلمة 

زيوس اإلغريقية تعني السامء أيًضا أي العلو)4(.

ابن عاشور، التحرير والتنوير ))/500(.  )((
مادلني هورس ميادان، تاريخ قرطاج، ترمجة إبراهيم بالش )ص65(.  )2(

أوغاريلت )رأس شلمرا( هي مملكة قديمة يف سلورية كشلفت أنقاضهلا يف تل أثري عىل   )3(
مسلافة 2) كلم إىل الشلامل من مدينلة الاذقية عىل سلاحل البحر األبيض املتوسلط. تم 
اكتشافها صدفة يف العام ١٩٢٩م، وقد عثر يف »أوغاريت« حتى اآلن عىل حوايل 3000 
من الرقم أي اللوحات الفخارية تعود للقرنني 4) و3)ق.م، مكتوبة باللغة »الكنعانية« 
وباللغلة »األكادية- البابلية«، وكذلك عىل نصوص باللغة »احلورية واملصية والقربصية 
واحلثيلة«. )أمحد فخري، دراسلات يف تاريخ اللرشق القديم، مكتبلة األنجلو- القاهرة، 

963)م، ص73(.
احلوراين، لبنان يف قيم تارخيه، بحث يف فلسفة تاريخ لبنان، العهد الفينيقي )ص249(.  )4(
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وقد خرج الباحث بعد النظر أن أجدادهم املذكورين بقوله تعاىل: ]ۆئ    
ۆئ    ۈئ[ ]الصافلات:26)[ ربلام كانوا مسللمني موّحدين، فذّكرهم 

 .S )هبم، وربام هم من بقايا دعوة )ملكي صادق(، ودعوة )شعيب

ويشهد لذلك أن الفينيقيني -ويسمون يف الروايات اإلرسائيلية )بنوقني(- 
قد ورد ذكرهم يف التوراة عدة مرات باسلم طائفة تسلّمى )القينيني(، أو )بنو 
القينلي())( وربطلت التلوراة بينهم وبلني نبي اهلل شلعيب S الذي كان 
رئيًسلا هلذه القبيللة، ودعاها إىل عبلادة اهلل الواحد، ولقي اسلتجابة منها)2(.
ومما يؤكد أن قبيلة )القينيني( كانت عىل دين اإلسام، قيام امرأة قينّية تسمى 
)ياعيلل(، وهي زوجلة )حابر القيني(، بقتل )سليرسا( رئيس جيش )يابني( 

ملك كنعان؛ وذلك من أجل مساعدة جيش بني إرسائيل)3(.

سفر القضاة، إصحاح)، مقطع6).  )((
عواطلف بنلت أديلب بلن عليل سلامة، أهلل مديلن دراسلة للخصائلص والعاقلات   )2(

)ص477(.
سفر القضاة، إصحاح4، مقطع17:11؛ إصحاح5، مقطع 27:24.  )3(
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املطلب الرابع
عبادة بني اإ�شرائيل للبعل

حتكلي لنا التوراة علن بداية عبادة البعل منذ عهد موسلى S أيًضا، 
وذللك حينام دعلا املوآبيون واملديانيون بنلي إرسائيل إىل أعيلاد )َبْعل فغور( 
معبودهلم، وأرسللوا بناهتلم عملًا بمشلورة )بلعلام( يغرين بنلي إرسائيل 
بالفحشاء والسجود آلهلتهم، فعلق يف قلوب كثري من الشعب حب املوآبيات 
واملدينيات، وسلجد بعضهم لَبعل فغور. فاشلتّد غضب الرب عليهم، فقال 
موسى: اقتلوا كل واحد تعّلق من قومه بَبعل فغور))(. وقد استمرت عبادهتم 

لَبْعل، فتارة ختبو وتارة ترتفع.

والليشء املؤكد أن بنلي إرسائيل عبدوا هذا الصنم اللذي ورد ذكره عّدة 
ده  ملرات يف التلوراة، وأهنم أخلذوا عبادته عن األملم املجاورة. وهلو ما أكَّ

القرآن بقوهلم: ]ٺ    ٺ       ٺ    ٿ          ٿ    ٿٿ     ٹ    ٹ      ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    
ڤ    ڤ       ڦ    ڦ    ڦ    ڦ     ڄ    ڄ               ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    
چ      چ    چ    چ    ڇ[]األعراف:١٣٨–١٤٠[ وقد بنّي ابن عاشور 
أن القلوم الذين قلدهم بنو إرسائيلل هم الكنعانيون، ويعرفون عند متأخري 

املؤرخني بالفينيقيني، وأن صنم الفينيقيني باسم )بعل()2(.

سفر العدد، إصحاح 25.  )((
ابن عاشور، التحرير والتنوير )80/9(.  )2(



84

وعلىل هذا جرى التقليد الوثنلي األعمى لبني إرسائيل فعبدوها من دون 
اهلل، واسلتمرت هلذه العبلادة إىل عهلد جْدعلون))(، فحارهبا، وقلال الرب 
جلدعلون أن يقلّوض مذبح البعل الذي ألبيله، ]وكان بعد موت جدعون أن 

بني إرسائيل رجعوا وزنوا وراء البعليم، وجعلوا هلم بعل بريث إهلًا[)2(. 

ا ببني إرسائيل باألصالة،  والذي أريد أن أصل إليه أّن )بعل( ليس إهلًا خاصًّ

بلل بالتبعية والتقليد. واألمر اآلخر املهم أيًضا أهنلم مل يعبدوا )البعل( فقط، 

بلل عبلدوا الكثري من اآلهلة التي رأوها، وكان ديدهنلم ]ٺ    ٺ       ٺ    ٿ          

ٿ    ٿ[. ويتواصل التقليد األعمى الوثني حتى بعد عهد موسى، ويقّرر 
)ويللز( هذه احلاللة التي كان عليها بنو إرسائيل يف عهلد القضاة فيقول: »إن 

سلفر القضاة عبارة عن سلجل كئيب حمزن لفشلل بني إرسائيل وخذالهنم، 

لقلد طارت قلوهبم، فرتكوا عبلادة إهلهم )هَيْوه( وعبدوا الَبْعل وعشلتاروت 

-ومها من آهلة الكنعانيني-«)3(. 

لقد انصفوا عن عبادة رهّبم، ومن َجِهد األنبياء يف وصف فِعاله، إىل آهلة 
ال يعرفوهنا أصًا، تقول التوراة: »وعبد بنو إرسائيل البعليم، والعشلتاروت 

وجدعلون املذكور يف التوراة التبسلت قصتله بقصة طالوت يف علدة مواضع من )العهد   )((
القديم(، ولذلك فإين أميل إىل أن الذي أنكر هذه العبادة هو )طالوت(.

سفر القضاة، إصحاح 8، مقطع 33.  )2(
األمحد، أمحد عيسى، داود وسليامن يف العهد القديم والقرآن الكريم/دراسة لغوية تارخيية   )3(

wells، the outlime of history، p257 :مقارنة، )ص)4( نقًا عن
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وآهلة آرام، وآهلة صيدون، وآهلة مؤاب، وآهلة بني عّمون، وآهلة الفلسطينيني، 
وتركوا الرب ومل يعبدوه«))(.

وحيّلل غوستاف لوبون سبب هذا التقليد الغريب بقوله: »وعندما خرج 
هؤالء البدويون، الذين ال أثر للثقافة فيهم، من باديتهم ليستقروا بفلسطني، 
وجلدوا أنفسلهم أمام أمم قوية، متمّدنة منذ زملن طويل، فكان أمرهم كأمر 
مجيع عروق الدنيا، التي تكون يف أحوال مماثلة. فلم يقتبسلوا من تلك األمم 
الُعليلا سلوى أخلّس ملا يف حضارهتلا، أي مل يقتبسلوا غري عيوهبلا، وعاداهتا 
الضاريلة، ودعارهتلا وخرافاهتا، فقّربوا جلميع آهلة آسليا. قّربوا لعشلرتوت، 
ا مما قّربوه إلله قبيلتهم )هَيْوه(...  ولَبعل، وملولك، من القرابني ما هو أكثر جدًّ

عىل الرغم من كل إنذار جاء به أنبياؤهم«)2(.

هلذا التامزج بلني بني إرسائيلل والكنعانيني هلو الذي جعلل )ألربايت( 
-وهو أشلهر الباحثني يف آركيولوچيا فلسطني القديمة- يتساءل حول ما إذا 
كان اإلرسائيليون والكنعانيون شلعبني متاميزين وخمتلفني، وعجز احلفريات 
اآلركيولوجيلة يف فلسلطني علن التمييز بوضوح بلني ما هو كنعلاين وما هو 
إرسائيليل)3(. »كذللك األماكلن الكنعانية املقدسلة مل تلبلث إال وانتقلت إىل 

اإلرسائيليني، كام حتّول )بعل( الكنعانيني إىل )هَيوه( اإلرسائيليني«)4(.

سفر القضاة، إصحاح 0)، مقطع 8.  )((
لوبون، اليهود يف تاريخ احلضارات األوىل )ص)3، 32(.  )2(

طومسون، التاريخ القديم للشعب اإلرسائييل، ترمجة: صالح عيل سوداح )ص23(.  )3(
فؤاد حسنني عيل، إرسائيل عرب التاريخ: يف البدء )ص 69(.  )4(
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وقلد أحدث هلذا االمتزاج تغلرّيات جوهرية يف حيلاة العربانيني، فغادر 
بعضهلم سلكنى اخليام، ورشعلوا يبنون بيوًتلا كبيوت الكنعانيلني. وخلعوا 
عنهم اجللود التي كانوا يلبسوهنا وهم يف البادية، ولبسوا عوًضا عنها الثياب 

الكنعانية، املصنوعة من منسوجات صوفية زاهية))(.

فإذا كان احلال عند بني إرسائيل هو تعدد اآلهلة واألرباب، فلامذا تنحص 
دعوة إلياس S بإنكار عبادة )بعل( فقط دون ما سلواه. كّل ذلك يدلنا 
دالللة واضحلة عىل أن إليلاس S مل ُيبعث إىل بني إرسائيلل، وإنام ُبِعث 

لقوم عبدوا البعل باألصالة واحلقيقة.

العارف، املفصل يف تاريخ القدس )ص))(.  )((
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املطلب اخلامس
بقاء املعامل الوثنية حتى الع�شر احلا�شر

كانت املعابد واهلياكل الوثنية تشّيد عىل شكل حصون، لتمتنع عىل العدو 
 )acropole( ويسلهل الدفاع عنهلا. ومن هنا جاءت فكلرة اهليكل القلعلة
التي كانت سلائدة عند الفينيقيني واليونان وسائر الشعوب القديمة؛ فهياكل 
َبْعَلَبّك قاع مقدسة دينية بناها الفينيقيون عىل مراحل متعددة، وكانت املرحلة 
األخرية يف عهد الرومان، ولكن بناها الفينيقيون أهل الباد فهندستها فينيقية 

ال رومانية. 

ملن خصائلص الفن الفينيقلي أيًضلا الواضحلة يف هيلاكل َبْعَلَبّك وغري 
املوجلودة يف اهلياكل الرومانية االجتلاه نحو الرشق؛ فهيلاكل َبْعَلَبّك موجهة 
نحلو الرشق بحيلث يغمر النور عند بزوغ الشلمس متثال اإللله املوضوع يف 

صدر اهليكل))(. 

وبحسب اآلثار املكتشفة يف )أوغاريت( فإن بعل، هو إله العاصفة واملطر 
اخلصيلب، كان ممثلًا وهو يللّوح بالصوجلان رملًزا إىل اللربق، ومنبًتا أوراق 
الشجر من األرض ُمعرًبا عن والدة جديدة للغطاء النبايت)2(، وغالًبا ما تّوج 

بالذهب عىل الطريقة الفرعونية، أو بتاج معهود يف باد ما بني النهرين.

بطرس ضو، احلصون الفينيقية، من كتاب تاريخ املوارنة، اجلزء األول، موقع ويب:  )((
http://www.chahadatouna.com بتاريخ )/439/5)هل.  

إسامعيل، خالد سامل، الكنعانيون من األقوام العربية القديمة يف باد الشام )ص52(.  )2(
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ويعّلق األسلتاذ أنيس فرحية يف دراسلته للماحم األوغاريتية، من حيث 
الّشلكل الذي وجدت عليه، ومدى قيمتهلا التارخيية واألدبية، عىل الّرغم ممّا 

أصاهبا من الّتشّوهات.

والذي هيمنا ما ذكره يف)ملحمة البعل(؛ حيث نجده يذكر كثرة الّتشوهات 
التلي أصابت اللوحات، وعلدم اإلدراك اليقيني برتتيب األلواح، ومع ذلك 
فقلد بدت امللحمة يف أثنلاء قراءهتا واضحة ومفهومة، وسلأقتبس هنا بعض 

النصوص من ملحمة البعل التي هتّمنا يف بحثنا:

النص األّول: يتحّدث عن اهلزيمة التي ُمنَِي هبا اإلله َيم ]إله العامل السفيل[ 
إثلر رصاعله ضد البعل، والتي كادت أن تودي به لوال تدخل عشلتارت ملنع 

البعل من قتله، باعتباره أسرًيا.

النـــص الثاني: يتنلاول هذا النّص موضوع ظهلور البعل عىل يم، وطلبه 
من إيل بناء مسلكن له بوسلاطة عناة، فُيَجاب إىل طلبه، كام يف النص حديث 

عن إنذار البعل املرسل إىل موت ]إله املوت[.

النـــص الثالـــث: يتنلاول موضلوع رصاع البعلل وموت، واللذي ينتهي 
بمأساة نزول البعل إىل العامل السفيل، وهو عامل األموات، ممّا جيعل عناة تبكيه 

وتندبه.

النـــص الرابـــع: يف هلذا النّلص وصف حلاللة عناة غلداة رحيلل البعل، 
واستبشارها بعودته، كام يعاود النّص يف آخره مشهًدا يصف فيه رصاع البعل 

ضّد موت.
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الّنـــص اخلامس: فيه حديث عن االحتفال بعودة البعل، وتكرار لطلب 
البعل من إيل بناء بيت له.

النـــص الســـادس: يتحلّدث علن إرسلال إيلل يف طللب إله البنلاء كارش 
وخاسلس لكي يبني له بيًتا، ويعلن حمّبته ليم، ورّبام هذا ما فتح جمال الصاع 

بني بعل ويم عىل السلطة.
النص السابع: مضمون النص هو وصف االبتهاج بعودة البعل.

النص الثامن: به إشارة إىل والدة ثور للبعل من عناة.
النص التاسع: يتحّدث عن زواج البعل من عناة))(.

وقد بقيت آثار الوثنية وعبادهتم لإلله )بعل( حتى زمننا احلارض، فاهلياكل 
املوجلودة اليوم يف َبْعَلَبّك هي من تصميم الفينيقيني، وقد كان من خصائص 
هندسلة اهلياكل عند الفينيقيني إقامة املذبح األكرب يف فناء اهليكل أي السلاحة 
املكشلوفة أملام املعبلد ال يف املعبلد ذاته، وهذا هلو الوضع يف هيلكل َبْعَلَبّك 
فاملذبح كان يف الفناء املكشوف املمتد أمام )معبد جوبيرت( ال يف داخل املعبد، 
ومل يكلن يشء ملن هذا النلوع يف اهلياكل الرومانيلة أو اإلغريقيلة؛ إذ مل يكن 
ملن مذبح يف الفناء اخلارجي؛ ففي هيكل َبْعَلَبّك أو غريه من العهد الروماين 
بدون شلك عنارص من الفن الروماين واإلغريقي مثل بعض أشكال التيجان 
وبعض الزخارف والتفاصيل اهلندسلية والزخرفيلة، ولكن املجموع فينيقي 

الصنع، منذ أيام اإلله )بعل(.

أنيس فرحية، ماحم وأساطري من أوغاريت، رأس الشمرا )ص80-46(.  )((
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من اخلصائص الفينيقية يف هياكل َبْعَلَبّك أيًضا ضخامة احلجارة املرصوفة 
بلدون طني، وهذا نملط فينيقي حمض ال روماين أو إغريقي، فاهلياكل واملباين 
الرومانيلة يف روما وغريها ال تسلتعمل أبًدا احلجلارة الضخمة ولكن اآلجر 
)القرميلد( أو احلجارة الصغرية احلجلم، وأبرز مثال عىل ذلك هياكل َبْعَلَبّك 
لفىَل فيها واألساسلات، وأقيسلة هلذه احلجارة خاصة  وخاصة اجلدران السُّ
احلجلارة الثاثة املعروفلة بالرتيليثون)trilithon( صارت مشلهورة؛ فطول 
أحدهلا 9.3)م وطلول الثاللث 9.56)م، وعلرض كّل ملن هلذه احلجارة 
3.75م وبعللو 4.5م، ووزن كل حجلر 750 طنًّا، وكل حجارة اهلياكل من 
احلجلم الكبري خاصة األعمدة املتكونة من حجر واحد وطول كل منها يزيد 
عىل السلبعة أمتلار؛ هذه الضخاملة يف احلجارة ال توجلد يف أي بناء روماين، 

وهي من خصائص البناء الفينيقي))(.

http://:بطرس ضو، احلصون الفينيقية، من كتاب تاريخ املوارنة، اجلزء األول، موقع ويب  )((
www.chahadatouna.com بتاريخ )/439/5)هل.



املبحث اخلامس

S املنهج الدعوي يف قصة إلياس

وي�شتمل على الآتي:

املطلب األول: أساليب ووسائل من خالل اآليات.

املطلب الثاني: مقامات إلياس S ومقّوماته.

املطلب الثالث: صفات أتباع إلياس املؤمنني.
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املطلب األول
اأ�شاليب وو�شائل من خالل الآيات

الناظلر يف ثنايلا قصلص األنبيلاء يف القلرآن سليخرج بيقلني أن كّل قصة 
ذكرت إنام جاءت حلكمة وأهداف ال ُتغني عنها القصة األخرى، فاألهداف 
من قصة نوح ختتلف يف نواٍح منها عن قصة موسلى، وقصة موسى عن قصة 

عيسى عليهم السام مجيًعا... وهكذا.

وقد تأّملت مليًّا يف البحث عن حكمة ذكر قصة إلياس S مع قومه يف 
القرآن الكريم، وما اليشء املمّيز فيها حتى تذكر، بينام َتَرَك القرآُن احلديث عن 
مئلات األنبياء الذين تتقارب أهداف قصصهم ملع ما ُذكر يف القرآن، فأغنت 

العرب واحِلكم يف القصص املذكورة عن تلّمس أخباٍر ذات أهداف مكرورة.

ورأيُت أن قصة إلياس S متّيزت بالتالي:
1. عبادة )بعل( من أعظم ما ُفتن به الناس يف التاريخ عرب مئات السنني، 
ويف مواقلع شاسلعة ملن العامل. وال تزال آثاره شلاهدة عىل ذللك حتى يومنا 
هلذا، وما تلزال آثار مدينة بعلبك تلدل عىل آثار هذه العبلادة. وأصبح مزاًرا 

للسائحني، وكان األوىل أخذ العربة والعظة من مصري القوم السابقني.

2. مل يكن ُكفر قوم )إلياس( من جنس الرشك يف العبادة وتوحيد األلوهية، 
كحلال قوم نوح وهود وصاللح... وغريهم عليهم السلام مجيًعا. بل ظاهر 
لم أرشكلوا يف توحيلِد  اآليلة: ]ەئ    ەئ     وئ[ ]الصافلات:25)[ أهنَّ
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الربوبية، يف جانب اخللق والرزق، ورصفوا العبادة كاملة لبعل ال سلواه، مع 
اعرتافهم بأن اهلل أحسلن اخلالقني. فهو رشك يف األلوهية ويف الربوبية أيًضا، 

ونوع من الكفر الصارخ بصف العبادة بالكلية لغري اهلل.

والناظر يف مقاصد سلورة الصافات سليجد هلا ارتباًطلا عميًقا وواضًحا 
بأهلداف قصلة إليلاس S يف ثناياهلا، فقلد كان ملن أعظلم مقاصدها 
إثبلات وحدانية اهلل تعاىل، وسلوق دالئل كثرية عىل ذللك، دلَّت عىل انفراده 
بصنع املخلوقات العظيمة التي ال قبل لغريه بصنعها، وهي العوامل السلاموية 
بأجزائهلا وسلكاهنا وال قبل ملن عىل األرض أن يتطلرق يف ذلك. وإثبات أن 
البعلث يعقبه احللرش واجلزاء. وقد جاءت قصة إليلاس يف عمق هذا اهلدف، 
وقد ِسليقت يف مسلاق القصص من قبلها وبعدها لتكون نرباًسا لدعوة حممد 
H مع قومه، بدعوة الرسلل من قبله، وكيف نص اهلل رسلله ورفع 
شلأهنم وبلارك عليهم. وأدمج يف خلال ذلك يشء من مناقبهلم وفضائلهم 

وقوهتم يف دين اهلل وما نجاهم اهلل من الكروب التي حفت هبم))(.

وجلاءت قصلة إليلاس S بعلد الكام عىل رسلل ثاثة ملن أصحاب 
الرشائلع: نلوح وإبراهيم وموسلى، وكانت قصتله بداية اخلرب عن ثاثلة أنبياء: 
إلياس ولوط ويونس عليهم الصاة والسلام، وما لقوه من قومهم، وذلك كله 
شواهد لتسلية الرسول حممد H وقوارع من املوعظة لكفار قريش)2(.

ومن قلرأ اآليات التي معنا بعلنِي البصرية سيسلتلهم خطوًطا عريضة يف 

ابن عاشور، التحرير والتنوير )82/23(.  )((
املرجع السابق )65/23)(.  )2(
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منهلج نبلي اهلل إلياس يف الدعوة إىل اهلل سلبحانه، وكثري منهلا يتفق مع منهج 
غلريه ملن األنبياء، فتشلّكل بذللك طريًقا مضيًئلا ملن أراد أن يسللك دروب 
األنبياء واقتفاء آثارهلم واالقتداء هبداهم، ولعّل أهّم ما توّصل إليه الباحث 
 يف منهلج إلياس S من خال اآليات، ما سليذكره عىل سلبيل التقريب 

ال الرتتيب، فكان كالتايل: 

باأهّم املهمات: الدعوة  يف  البدء   .1
فدعاهلم إىل اهلل D وهناهلم علن عبلادة ملا سلواه، وأن يرتكلوا عبادة 
صنمهلم))(. وبدأ بأهم املهامت، وهلو توحيد اهلل D وترك الرشك به؛ فهو 

سبحانه رهبم الذي خلقهم، وتفّضل عليهم بالنعم.
ويتضح من سياق اآليات أن مدار التقوى هو توحيد اهلل، وااللتجاُء إليه، والُبعد 

عن كل ما سواه، والرجوع إىل اهلل يف كل يشء، واالعتامد عليه يف كل حال)2(.
للتوبيلخ واإلنلكار  ]الصافلات:25)[  ]ائ    ائ[  هنـــا:  والســـتفهام 
ى عبلادة، كام قال  والتسلفيه، و)تدعلون( بمعنلى تعبدون، فإن الدعاء يسلمَّ

سلبحانه:]ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺٿ     ٿ     ٿ    ٿ    ٹ    
ٹ...[ ]غافلر:60[، ومل يقل: )عن دعائي(، وهذا يدلُّ عىل أن الدعاء يراد 
بله العبلادة. وحيتمل أن يكون املراد بدعوهتم هذا الصنم دعوة املسلألة وأهنم 

يستغيثون هبذا الصنم وإن مل يركعوا له ويسجدوا له)3(.

تفسري ابن كثري )20/4(.  )((
ابن عجيبة، البحر املديد )7/4)6(.  )2(

ابن عثيمني، تفسري سورة الصافات )ص274(.  )3(
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 ويظهلر من اسلمه )إلياس( بحسلب النص اليونلاين أو )إيلياء( العرباين 
أن رسلالته جاءت مطابقة ملعنى اسمه: الرب هو إهلي. فمن اسمه كان هدفه 
األسلمى: اهلل هلو معبلودي ال معبود سلواه. ولذلك كان صادًحلا وصادًعا 

بالتوحيد يف وجه الوثنية، فمن اهلل قّوته، ومن اهلل إعانته.

وظاهلر اآليلة أن هلؤالء كانلوا يعبدون البعلل وال يعبلدون اهلل، ويرون 
أن )البعلل( هلو اللرب الذي جيلب أن ُيطاع وأن خيشلى، وعىل هلذا فيكون 

قوله:]ائ    ائ    ەئ    ەئ     وئ[ ]الصافات:25)[ عىل ظاهره.

وحيتمل أهنم يدعون البعل ويدعون اهلل، ولكن من دعا غري اهلل ودعا اهلل 
فإن اهلل غني عنه، فيكون كالتارك لدعاء اهلل، وعىل هذا فيكون إلياس جعلهم 
تاركني هلل؛ ألهنم أرشكوا به، ومن أرشك باهلل معه غريه فاهلل غني عنه وكأنه مل 
يعبلد اهلل، وعىل هذا فإما أن يكونوا قد تركوا اهلل عىل سلبيل احلقيقة إذا كانوا 
يعبدون البعل وال يعبدون اهلل، وإما أن يكونوا قد تركوا اهلل عىل سبيل احلكم 

إذا كانوا يعبدون البعل ويعبدون اهلل))(.

اأ�شلوب املقارنة بني املعبودات:  .2
ففلي قوله: ]ەئ    ەئ     وئ[ يقول: وَتدعون عبادة أحسلن 
َمن قيل له خالق)2(. ولعّل اآلية تشلري أيًضا حسلب الظاهر إىل األشلياء التي 
يصنعها اإلنسلان بعد أن يغرّي شلكل املواد الطبيعية، ومن هنا سّمي باخلالق، 
رغلم أّنله تعبري جمازي. ورأي ابن عطية يؤيد أنه من حيث قيل لإلنسلان عىل 

ابن عثيمني، تفسري سورة الصافات )ص275(.  )((
تفسري الطربي ))96/2(.  )2(
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التجوز إنه خيلق، وجب أن يكون تعاىل ]ەئ     وئ[؛ إذ خلقه اخرتاع 
وإجياد من عدم وخلق اإلنسان جماز))(.

و�شف اهلل مبا ينا�شب اأن يتوجهوا اإليه بالعبادة:  .3
 وأهم تلك الصفات:

)ب( الرزق. ) أ ( اخللق.    
ألن الداعلي ال يدعلو إال بكشلف رض أو إلباس نفع، فلكان ال جيوز أن 
يدعو إال من يقدر عىل إعدام ما يشلاء وإجياد ما يريد، وهذا سلبب استخدام 
إليلاس S عبلارة: ]ەئ     وئ[ وهلو ملن ال حيتلاج يف اإلجيلاد 

واإلعدام إىل أسباب. 

فالعدول عن اسم )اهلل( الذي خيتص به إىل عبارة ]ەئ     وئ[، ال 
بد له من حكمة، واحلكمة هنا هي إقامة احلجة عليهم بعدم صاحية معبودهم 
للعبلادة؛ ألنه ال يسلتطيع اخللق، واهلل وحده هو الذي يقلدر عىل اخللق، فاهلل 

تعاىل أحسن اخلالقني، وكّل من خلق شيًئا فاهلل تعاىل أحسن منه خلًقا)2(.
وملا كان اإلنسلان يعلم يقينًا أنه مل يرّب نفسله، بل رّبلاه اهلل ورزقه، وكان 
اإلحسلان أعظم عاطف لإلنسلان، فقد بنّي إلياس S هلم ذلك، مذكًرا 

هلم بإحسان اهلل إليهم بالرتبية بعد اخللق من العدم وهي أعظم تربية)3(.
إن اسلتخدام إلياس S هلذه املعاين هلو أفضل منّبه للعقل والتفكري، 

تفسري ابن عطية )484/4(.  )((
ابن عثيمني، تفسري سورة الصافات )ص274(.  )2(

البقاعي، نظم الدرر )6)/285(.  )3(
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فأهّم قضّية يف حياة اإلنسلان هلي أن يعرف من الذي خلقه؟ ومن هو مالكه 
ومرّبيه وويّل نعمته؟

ح�شن طريقة العر�س:  .4
فاملاحظ أنه اسلتخدم: ]ې    ى[ وابتعلد عن األمر املبارش الذي قد 
يلؤّدي إىل تنفلري املخاطلب. و)أال( هنلا أداة حتضيض وحث، وليسلت أداة 

عرض فقط؛ ألنه ال يقصد عرض التقوى عليهم، ولكنه حيّضهم عىل هذا.
وهلذا يلدّل علىل تلطف إليلاس S يف دعلوة قومه؛ ألنله قال ]ې    
ى[، وهذا للعرض واحلث، ومل يقل هلم: اتقوا اهلل. مع أن باستطاعته أن 
يأمرهم، ولكن ينّزل كل خماطب وكّل حال بمنزلته وبام يليق به، وبحسب ما 

تقتضيه مصلحة الدعوة.
والصحيلح يف مفعول التقوى ههنا أنه عام، فكأنله يقول: أال تتقون اهلل، 
أال تتقون النار، أال تتقون يوم احلسلاب. فحذفت اآلية املفعول لتشلمل كل 
ذللك، وال ينبغي إذا دلت اآلية عىل معنى أعم أن نقيدها بمعنى أخّص؛ ألن 
هذا يعترب نقًصا يف تفسلري اآلية بل إذا جاءت اآلية عامة فلتبق عىل عمومها، 

وإذا جاءت ُمطلقة فْلَتْبَق عىل إطاقها))(.

احلّث وال�شتعطاف :  .5
وذلك بذكر معبود آبائهم األولني، وهو اهلل سلبحانه: ]ۇئ    ۇئ    ۆئ    
ۆئ    ۈئ[ فينادهيلم النبلي S: ذللك معبودكلم أهيا الناس 

ابن عثيمني، تفسري سورة الصافات )ص273، وص)28(.  )((
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الذي يسلتحق منكلم العبلادة: ربكم اللذي خلقكلم، ورّب آبائكم املاضني 
قبلكلم، ال الصنلم اللذي ال خيللق شليًئا، وال يلّض وال ينفع))(.قلرأ محلزة 
والكسلائي وعاصلم: ]ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ[ كلُّ ذللك بالنَّصلِب َبَداًل 

أو صفة ألحسلن اخلالقني، ليكون الكام فيه وجله واحد، وقرأ الباقوَن كلَّ 
ذلَك بالرفِع عىل الَقْطِع واالستئناف)2(. وقد ُروي عن محزَة أنَّه كان إذا َوَصَل 
ا، وزعم أن فيها  َنَصَب، وإذا َوَقَف َرَفع. وقد استحسلنها السمني احللبي جدًّ

واَيتني)3(. مَجًْعا بني الرِّ

وقال الطربي بعلد ذكره للقراءتني: »والصواب من القول يف ذلك عندنا 
أهنلام قراءتان متقاربتا املعنى، مع اسلتفاضة القراءة هبلام يف القّراء، فبأي ذلك 

قرأ القارئ فُمِصيب)4(«.

واملراد هنا: كّل من هو أول هلم، فشمل ذلك آباءهم األقربني، وَمن قبلهم 
)5(. والظاهلر هنا أّن املرشكني يف زمان إلياس، قالوا -كام قال 

S إىل آدم
املرشكلون يف زملان نبّينا حمّمد H- إّننا نّتبع سلنن أجدادنا األّولني، 

فأجاهبم إلياس S بقوله: ]ۇئ    ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ[.

تفسري الطربي ))99/2(.  )((
ابن جماهد، السبعة )ص549(، أبو الطاهر، العنوان يف القراءات )ص62)(، ابن زنجلة،   )2(

حجة القراءات )ص0)6(.
السمني احللبي، الدر املصون )328/9(.  )3(

تفسري الطربي ))99/2(.  )4(
البقاعي، نظم الدرر )6)/286(.  )5(
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كلام أن يف ذكر اآلباء األولني إشلارة إىل أن اهلل D هلو الذي بيده خلق 
احلياة واملوت، فإن هؤالء اآلباء األولني أماهتم اهلل، فيذّكر هؤالء بأهنم سوف 
َر باملوت،  يموتون كام مات آباؤهم األولون. واإلنسلان إذا كان له قلب وُذكِّ
وأنله سلوف ينتقل من حياة العملل إىل حياة اجلزاء فابلد أن يلني قلبه، وأن 

يعمل للدار املستقبلة))(.

ذكر �شبب الإنكار:  .6
ا طويًا،  فهلو حني قال هللم: ]ې    ى[ »فإن ما أنتم عليله يقتيض رشًّ
وعذاًبلا وبيلًا، وملا أنتلم عليه ملن السلكون والدعلة يقتيض أنله ال خوف 
عندكلم أصلًا، وذلك غاية اجلهل واالغرتار بمن تعلملون أنه ال خالق لكم 

 

وال رازق غريه.ومللا كان هلذا اإلنكار سلبًبا لإلصغاء، كرره ُمفصًحا بسلببه 
اُفوَن  فقلال: ]ائ    ائ[)2(«. يقلول اللرازي: »]ې    ى[َأْي: َأالَ خَتَ
اًل  َفُهْم َأوَّ لا َخوَّ ُه َلمَّ اهللَ، َوَقلاَل اْلَكْلبِليُّ َأاَل خَتَاُفلوَن ِعَباَدَة َغلرْيِ اهللِ. َواْعَللْم َأنَّ

لَبُب لَِذلَِك اخلَلْوِف َفَقاَل: ]ائ    ائ     مْجَلاِل َذَكَر َما ُهَو السَّ َعىَل َسلبِيِل اإْلِ
ەئ    ەئ     وئ[)3(«.

والذي يلفت االنتباه هنا أن النّص القرآين ذكر اسم الصنم رصحًيا )بعل(، 
بينام أغفل يف أغلب قصص األنبياء ذكر معبودات أقوامهم -سوى قوم نوح 

وحممد عليهام الصاة والسام-، ولعّل الرّس يف ذلك يرجع إىل ثاثة أمور:

ابن عثيمني، تفسري سورة الصافات )ص277(.  )((
البقاعي، نظم الدرر )6)/284(.  )2(

تفسري الرازي )353/26(.  )3(
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1. افتتان كثري من الناس هبذا الصنم، فهو معبود باد الشلام مجيعها: أي 
سورية ولبنان ورشق األردن وفلسطني قبل املياد املسيحي، وكان كذلك يف 
جنوب جزيرة العرب ويف العراق أيًضا؛ حيث يبدو أنه من آهلة اجلنس العريب 

الرئيسة))(.
2. استمرار الفتنة به أزمنًة متطاولة.

 3. كانلوا يرون فيه أنله املتصف يف أحوال العامل من دون اهلل، اسلتقااًل 
ال تبًعا؛ حتى تركوا عبادة اهلل بالكّلية.

ا�شتخدام احلجج العقلية:  .7

لقلد كان أسللوب إلياس S قائاًم عىل اإلقناع؛ حيث بنَى اسلتفهامه 
باسلتغراب ملن قومه الذين كانلوا يعبدون إهلًا ملن دون اهلل، ]ائ    ائ    
ۈئ[  ۆئ     ۆئ     ۇئ     ۇئ     وئ     وئ     ەئ      ەئ    
]الصافلات:25)، 26)[، وكأنله يقول هللم: كيف للعقِل اإلنسلاين الذي خلقه اهلل 

يف أحسلِن تقويم أن يقبل عبادة صنم من صنلع يديه، ويرتك عبادة من خلقه 
ابتداًء، ورزقه ورّباه، فيا للغرابة!

ومن أجِل الوصول إىل اإلقناع الفكري السليم، وحتى يكون لدى الفرد 
 S قناعلة حقيقية من داخل نفسله، فإنه ينبغي أن نسللك مسللك النبي
الذي ناقش وأقنع باحلكمة واملوعظة احلسنة، واجلدال بالتي هي أحسن)2(.

حممد عزة دروزة، التفسري احلديث )229/4(.  )((
حبنكة، األخاق اإلسامية ))/205(  )2(
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الو�شف البنّي للمنكر الواقع مع ف�شاحة الل�شان:  .8

الفصاحة: ملكة ُتعني صاحبها عىل أحسلِن التعبري عن املقصد يف سهولة 
ويلرس. وتعلّد الفصاحة والقلدرة عىل البيلان من أهلّم املقّومات األساسلية 
املطللوب توافرهلا للدى كّل داعيلة. وهذا أمر معللوم بداهلة؛ إذ إنَّ مبارشة 
األفراد باخلطاب مما يرسلخ صورة واضحة عن شلخصّية القائد لدى أتباعه، 
كام أنه يساِهُم يف توضيح األفكار بشكل كبري. ويبقى أيًضا مع ذلك أن البيان 
واخلطلاب، كللام كان فصيًحا بليًغا كان له تأثري ووقع عىل نفوس املسلتمعني 

وقلوهبم. وصدق النبي H حني قال: »إن من البيان لسحراًا«))(.

ِشليِد اْلَكاتِلِب َيُقوُل َلْو ِقيلَل: َأَتْدُعوَن َبْعلًا َوَتَدُعوَن  لُب بِالرَّ »وَكاَن امُلَلقَّ
ُصلُل فِيِه ِرَعاَيلُة َمْعنَى  ُه َأْحَسلُن؛ أِلَنَّلُه َكاَن َقْد حَتْ َأْحَسلَن اخلَالِِقلنَي. َأْوَهلَم َأنَّ
التَّْحِسنِي َوَجَواُبُه: َأنَّ َفَصاَحَة اْلُقْرآِن َلْيَسْت أِلَْجِل ِرَعاَيِة َهِذِه التََّكالِيِف، َبْل 

ِة امَلَعايِن َوَجَزاَلِة اأْلَْلَفاِظ)2(«. أِلَْجِل ُقوَّ

وقلد أطال األلويس يف اجلواب عن ذلك بتسلعة أجوبلة ومل يرجح بينها، 
ولعّل أحسنها: »أّن)يدع( أخّص من )يذر(؛ ألنه بمعنى ترك اليشء مع اعتناء 

أخرجه البخاري يف )صحيحه(، كتاب الطب، باب )إن من البيان لسحًرا( )0)/202(،   )((
حديلث رقلم )5434(؛ ومالك يف )املوطأ(، كتاب الكام، باب ما يكره من الكام بغري 
ذكلر اهلل، برقم )783)(، )986/2(؛ وأبو داود يف )سلننه(، كتاب األدب، باب ما جاء 
يف التشدق بالكام، برقم )5009(، )459/4(؛ والرتمذي يف )سننه(، كتاب الرب، باب 

ماجاء يف أن من البيان لسحًرا، برقم )2029(.
تفسري الرازي )354/26(.  )2(
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به، بشهادة االشتقاق نحو اإليداع فإنه ترك الوديعة مع االعتناء بحاهلا، وهلذا 
خيتلار هلا من هو مؤمتن، ونحوه موادعة األحبلاب، وأما )يذر( فمعناه الرتك 
مطلًقلا أو مع اإلعراض والرفض الكيل؛ إذ املراد تبشليع حاهلم يف اإلعراض 
علن رهبلم))(«. وهو املعنى الذي أّكلده البقاعي بقوله: »وملادة )َوَذر( تدور 
عىل ما يكره، فاملعنى: وترتكون ترك املهمل الذي من شأنه أن يزهد فيه، ولو 

قيل: وتدعون - هتافًتا عىل اجلناس مل يفد هذا وانقلب املراد)2(«.

التخويف من اهلل:  .9

ففلي قوله سلبحانه: ]ٱ    ٻ    ٻ[ يقول: فإهنم ملحضون يف 
عذاب اهلل فيشلهدونه)3(. وإنلام أطلقه اكتفاء منه بالقرينلة، أو ألن اإلحضار 
املطللق خمصوص بالرش ُعرًفا)4(. والفاء هنا للسلببية: أي: فبسلبب تكذيبهم 
إهنلم ملحضون، أي حملضون إلينا يوم القيامة وسليجازون عىل ذلك، وأما 
قلول من قلال أهنم حمضون يف النار ففي ذلك نظر؛ ألنه مل يسلبق للنار ذكر، 
واهلل توعلد هؤالء بأهنم سلوف حيضون إىل اهلل وسلوف جيازهيم.وعىل هذا 
فيكون االستثناء منقطًعا، واملعنى: لكن عباد اهلل املخلصني سوف ينجون من 

هذا احلضور، أي من العذاب الذي يرتتب عىل هذا احلضور)5(.

تفسري األلويس )2)/33)-34)(.  )((
البقاعي، نظم الدرر )6)/285(.  )2(

تفسري الطربي ))99/2(.  )3(
تفسري البيضاوي )7/5)(.  )4(

ابن عثيمني، تفسري سورة الصافات )ص278(.  )5(
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واإلحضلار يف حلّد ذاتله أملام رّب العامللني، فيله ملا فيه ملن التخويف 
والرتهيلب؛ حيث ال مفلّر وال مهرب، ويرتّقب حينها املسء عقوبته، ويلقى 
جلزاءه، فاملؤدى واحد يف اإلحضار. خصوًصا وأن فعل )اإلحضار( ُنسلب 
إىل املجهول، فاملرشك أحقر من أن ينسب اهلل إحضاره لذاته العلّية، وكم من 
جند اهلل من هو مستعّد هلذه املهمة وهذا التكليف! واملرشك يف كّل حال حُمٌض 
ال حمالة أمام مالك يوم الّدين. وقد تأكد إحضاره بمؤكدين من احلروف )إّن( 

و)الام(: ]ٻ    ٻ[.

وقيلل: إن اهلل مل هيلك قوم إليلاس S املكذبني بدعوته، فقد قيل إنه 
بعلد موسلى مل هيلك املكذبني بعذاب االسلتئصال، وقد بعلث اهلل يف كل أمة 
نذيلًرا، وبالطبع أن إلياس بعد موسلى، لذا فقومله مل هيلكوا لذا قال اهلل فيهم 

]ٱ    ٻ    ٻ[))(.

وعّللل الزركيش هذا الرأي بقوله: أن اهلل تعاىل قال يف سلورة الصافات: 
]ڤ    ڤ    ڦ             ڦ    ڦ[ ]األعلراف:84[، وهلذا يقتيض 
عاقبة رديئة، وهلذا ذكر قصة إلياس دون غريها ومل يذكر إهاك قومه بل قال: 

]ٱ    ٻ    ٻ[)2(.

و)الفلاء( يف قوله ]ٱ[، تدّل عىل الرتتيلب والتعقيب ال الرتاخي، 
ومع ذلك ال بّد من وجود مهلة مناسبة بني املعطوف عليه قد تقص أو تطول؛ 

الزركيش، الربهان )3/)3(.  )((
املرجع السابق )30/3-)3(.  )2(
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إذ الزملن مرتوك للكل يشء بحسلبه؛ ألن ذلك أمر نسلبي خيتلف باختاف 
 ،S االعتبلار))(. وهلي هنا داّللة عىل التكذيلب الرسيع بدعلوة إلياس
ودليل عىل أن اإلنسلان مهام بلغ يف عرض الدعوة إىل اهلل وبياهنا والعظة فإنه 
ال يستلزم أن يؤثر فيمن وجه اخلطاب إليه؛ ألن إلياس عرض الدعوة عرًضا 

َ هلم األدلة عىل أن اهلل وحده مستحق للعبادة، ومع ذلك كذبوه. رقيًقا وبنيَّ

فلم يُك إلياس مقًصا وال فشلل يف دعوته؛ ألنه أدى ما عليه وهو الباغ 
واهلداية، فلو أراد اهلل هبؤالء خرًيا النقادوا للهدى)2(.

ابن هشام، مغني اللبيب )ص4)2(.  )((
ابن عثيمني، تفسري سورة الصافات )ص283(.  )2(
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املطلب الثاني
مقامات اإليا�س S ومقّوماته 

بلرزت ضملن اآليلات -رغلم قصهلا- مقاملات ومقّوملات إللياس 
S، وترّتب عليها جزاءات يانعات.

أما املقامات فكانت كالتالي:
هلل: العبودية   .1

وقلد جلاء وصفله بذللك يف قولله سلبحانه: ]ٹ    ٹ     ٹ[، ومقلام 
العبوديلة هلو أرشف صفات املخلوقلني وأعظمها وأجلهلا))(، وِذكر إلياس 
S بوصف العبودية املضافة هلل تعاىل تنويه به وتقريب، وذلك اصطاح 
غاللب يف القلرآن يف إطاق العبلِد والعبلاِد مضاًفا إىل ضمريه تعلاىل كقوله: 

]ٻ    پ    پ    پ    پ[ ]ص:7)[، وقولله: ]ڦ    ڦ     ڦ        ڦ    
ڄ[ ]ص:45[، وقوله: ]ۀ    ۀ     ہ     ہ    ہ    ہ    ھ     ھ[ 

]الزخرف:68[)2(.

الإميان:  .2

وقد جاء يف اآلية: ]ٹ    ٹ     ٹ    ٹ[، واملراد الثناء عليه هبذا املقام 
واملنزلة، وإذا علق الثناء أو علق احلكم عىل وصٍف فإنه يقوى بقوته ويضعف 

الشنقيطي، أضواء البيان )8/3(.  )((
ابن عاشور، التحرير والتنوير )30-29/23(.  )2(
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بضعفه، والثناء معلَّق هنا بالعبودية واإليامن، فكلام كان اإلنسان أقوى عبادة 
كان أحق بالثناء، وكلام كان اإلنسان أقوى إيامًنا كان أحق بالثناء))(.

الإح�شان:  .3
وهلو ململح واضح ملن قولله سلبحانه: ]ٺ    ٿ               ٿ    ٿ[، 
ومقلام اإلحسلان هلو لّب اإليلامن، وروحه وكاملله، وهذا املقلام جيمع مجيع 

املقامات الفاضلة، فجميعها منطوية فيه)2(.

فاإلحسلان يشلمل اإلحسلان يف العبلادة، ويشلمل اإلحسلان إىل اخللق 
بالدعلوة؛ ألن اإلحسلان نوعان؛ األول:الفعل احلسلن، واإلحسلان الثاين: 
إعطلاء احلسلن وهو اخلري، فلاألول من قوهلم: أحسلنوا يف كلذا، والثاين من 

قوهلم: أحسن إىل فان)3(.

وال شلّك أن اإليامن والعبودية هلل مها منبع اإلحسلان، واإلحسان يؤّدي 
إىل انضامم املحسن لصفوف املخلصني الذين يشملهم سام اهلل.

أما املقّومات يف اآليات فكانت:

الر�شالـــة:  .1

ى اهلل النبلي إلياس يف سلورة الصافلات بأنه )مرسلل( أي  ولذللك سلمَّ
رسلول: ]ۋ    ۅ    ۅ    ۉ[، وهلو األملر اللذي دفع ابن حجر 

ابن عثيمني، تفسري سورة الصافات )ص258(.  )((
ابن القيم، مدارج السالكني )459/2(.  )2(

ابن عاشور، التحرير والتنوير )28/)27(.  )3(



108

للريّد عىل من زعم أنله ليس بنبي بقوله: »وأغرب ابلن التني فجزم أن إلياس 
ليلس بنبي، وبناه علىل قول من زعم أنه أيًضا حي، وهلو ضعيف أعني كونه 

حيًّا، وأما كونه ليس بنبي فنفي باطل، ففي القرآن العظيم ]ۋ    ۅ    ۅ    
ۉ[ فكيف يكون أحد من بني آدم مرسًا وليس بنبي؟«))(.

ولعلّل من زعلم أنه ليس بنبلي اّتكأ أيًضلا عىل وصفه بالصلاح فقط يف 
]ڈ    ڈ    ژ    ژڑ    ڑ    ک    ک[   :D امللوىل  قلول 
]األنعلام:85[، وهلي نظلرة جمتلزأة، ال السلياق خيدمهلا، وال ملا ورد يف اآليات 

األخلرى بسلورة الصافات، فثناء اهلل D عىل هلؤالء األنبياء املذكورين يف 
اآلية ومنهم إلياس -عليهم السلام أمجعني- بأهنم من الصاحلني، يقتيض أن 

اهلل هيأهم بصاحهم حلمل الرسالة والنبوة. 

والقلرآن يرّد بشلكل جليّل عىل من زعلم أن األنبيلاء مل يؤملروا بالتبليغ، 
فلإذا مل يقم األنبياء Q بواجب التبليغ فمن الذي سليقوم به إذن. وكل 
الرسل أنبياء وكل األنبياء صاحلون، وكل الصاحلني مأمورون بالتبليغ ما دام 

الصاح يف قلوهبم وأعامهلم.

ال�شـــالح:  .2
وصف اهلل سبحانه إلياس يف سورة األنعام بأنه )من الصاحلني(، وذلك يف 
قوله تعاىل: ]ڈ    ڈ    ژ    ژڑ    ڑ              ک    ک[ ]األنعام:85[، 

ابن حجر، فتح الباري )262/9(.  )((
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فقلد عّد إلياس رديف زكرّيا وحييى وعيسلى عليهم مجيًعا السلام، ويف هذا 
 .Q إشارة اىل أّن هدايته واجتباءه وتفضيله كان من نوع هدايتهم

وهلذا املعنى منظور يف كّل مورد ذكرت أسلامء األنبياء Q يف مقام 
ذكر فضلهم واجتبائهم وهدايتهم وكيفّية سلوكهم والعمل برسالتهم، وليس 
يف اآليلات دالللة عىل تقلّدم زماهنم أو تأّخره، فإّنه أمر ملاّدي تارخيي ال ربط 
فيه إىل النبّوة والرسالة واهلداية والتبليغ. فُيستفاد من اآلية الكريمة أّن إلياس 
S كان يف حاللة ملن التجّرد واالنقطاع والتوّجه التلاّم والتبّتل اخلالص 

والعبودّية الكاملة))(.
وملن اخلطأ اعتقلاد أن الصالح قد يكون صاحلًا يف نفسله فقط، بدون أن 
يكلون له دور يف إصلاح اآلخرين. فإن من مقتض الصلاح قيامه بواجب 
اإلصلاح ملجتمعه وقومه، وإال مل يكن صاحلًا باملعنى الكامل. وال يمكن أن 

تقبل عقيدة القرآن بوجود انفصام بني الصاح واإلصاح.

أّما اجلزاءات والنتائج فكانت كالتالي:

جزاء املح�شنني:  .1
وذللك أن اجللزاء من جنلِس العملل ]ٺ    ٿ               ٿ    ٿ[ فكام 
 D يف عبادة اهلل فقد أحسلن اهلل إليله، وقد قال اهلل S أحسلن إليلاس
يف سلورة الرمحلن ]ۋ    ۅ     ۅ    ۉ    ۉ[ ]الرمحن:60[ يعني ما 
جزاء اإلحسلان إال اإلحسلان)2(. وقد بنّي اهلل عظيم فضله عىل عباده الذين 

املصطفوي، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم ))/40)(.  )((
ابن عثيمني، تفسري سورة الصافات )ص253(.  )2(
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أحسلنوا؛ حيث جيزهيم باحلسنى وزيادة كام قال تعاىل: ]ٻ    ٻ    ٻ    
ٻ[ ]يونس:26[.

بقاء الثناء عليه اإىل يوم الدين:  .2

ففلي قولله تعلاىل: ]ڀ    ڀ    ڀ    ڀ[ يقلول: وأبقينلا عليله الثناء 
احلسلن يف اآلخريلن من األمم بعلده))(. وقد قال مجاعة ملن املفرسين منهم 
جماهلد وغلريه: وتركنلا عليهلم يف اآلخريلن الثناء احلسلن ولسلان الصدق 
لألنبيلاء كلهم، وهلذا قول قتادة أيًضا، وتفسلري املرتوك هنا بلسلان الصدق 
والثناء احلسن تفسري بازم السام وموجبه، وهو الثناء عليهم وما جعل هلم 

من لسان الصدق الذي ألجله إذا ذكروا سلم عليهم)2(.

وقلد جلاء الثناء عىل إلياس O بسلبب ما اتصلف به من كامل 
اإلحسلان ومتام العبودية واإليامن، وجهلاده يف الدعوة إىل التوحيد؛وكّل من 
اتصف بذلك ناله من الثناء بقدر ما اتصف به، ولذلك كان الثناء عىل إلياس 
S أكثر وأعظم. وهذا الثناء يشلمل كل األزمنة ممن سليأيت بعده إىل يوم 
الديلن)3(؛ أي إّن األمم القادمة سلوف لن تنسلى اجلهود الكبلرية التي بذهلا 
األنبيلاء الكبار من أجل حفظ التوحيد، وسلقاية شلجرة اإليامن، وما دامت 
احليلاة موجلودة يف هذه الدنيا فإّن رسلالتهم سلتبقى حّية وخالدة. وسليبقى 

تفسري الطربي ))99/2(.  )((
ابن القيم، جاء األفهام )ص457(.  )2(

البقاعي، نظم الدرر )6)/286(.  )3(
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الثناء عليهم حسنًا وساًما يف اآلخرين بام حصل منه من كامل الدعوة إىل اهلل 
.D

�شالم اهلل عليه:  .3

وذلك ظاهر من قوله سلبحانه: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[، والسلام من اهلل 
تعلاىل يعني السلامة من النقائلص والعيوب التي تعرتي البلرش، ومن الثناء 

القبيح الواقع عليه من غريهم))(.

 أملا السلام ملن البرش فهو اسلم جامع للكّل خري؛ ألنه إظهلار الرشف 
واإلقبلال علىل املَسلّلم عليه بكل ملا يريد)2(، وهلذا املعنى قد جلاء يف قراءة 
ابن مسلعود ]وتركنا عليه يف اآلخرين. سلاًما...[ بالنصب، ويظهر لنا هبذه 
القلراءة معنلى جديًدا آخر، فهو يدّل عىل أن املرتوك هو السلام نفسله. ولو 
كان السلام منقطًعلا مما قبله ألخّل ذللك بفصاحة اللكام وجزالته، وتأمل 
هذا بحال السلامع إذا سلمع قولله: ]ڀ    ڀ    ڀ    ڀ[ كيف جيد قلبه 
متشلوًقا متطلًعلا إىل متلام الكام واجتنلاء الفائدة منه، وال جيلد فائدة الكام 
انتهلت ومتت ليطمئن عندها بل يبقى طالًبلا لتاممها وهو املرتوك.ومعلوم أن 
هذا السلام هو سلام العاملني عليه، كلهم يسللم عليه ويثني عليه ويدعو له 

فذكره بالسام عليه فيهم)3(. 

ابن عثيمني، تفسري سورة الصافات )ص246(.  )((
البقاعي، نظم الدرر )6)/286(.  )2(

ابن القيم، جاء األفهام )ص 458-)46(.  )3(
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وحتلى عىل قراءة )آل ياسلني( يدخل النبي إليلاس S دخواًل أوليًّا 
وال شلّك يف ذاك، قال النحاس: »كأنه واهلل أعلم جعل اسمه إلياس وياسني 
ثم سللم عىل آله؛أي: أهل دينه ومن كان عىل مذهبه، وعلم أنه إذا سللَّم عىل 
آلله ملن أجله فهلو داخل يف السلام؛كام قال النبليH: »اللهم صلِّ 
على آل أبي أوفى«))(فهو داخل فيهم؛ ألنه هواملراد بالدعاء، وقال جّل وعّز: 

]ہ      ہ    ہ    ھ    ھ[ ]غافر:46[)2(«. 

أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الزكاة رقم احلديث )590)(، وابن ماجة يف سننه، كتب   )((
الزكاة رقم احلديث )796)(.

النحاس، إعراب القرآن )294/3(.  )2(
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املطلب الثالث
�شفات اأتباع اإليا�س املوؤمنني

أشلارت اآليات إشلارة واضحة إىل أتباع إليلاس S املؤمنني الذين 
استجابوا لدعوته، يف ثاث آيات: 

1. ]ٻ    پ    پ    پ[ وهي رصحية فيهم.
2. ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ وهي رصحية عىل قراءة )آل(، ووجه يف توجيه 

قراءة )إلياسني(. 
3. ]ٿ    ٿ                ٹ    ٹ[ فقد جاءت بعد: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[ 

فدّلت عىل أهنم يدخلون ضمنًا يف منزلة ]ٹ[.

وهلذه اآليلات الثاثلة تضمنت ثاث صفلات هلم، ونتيجلة رفع اهلل هبا 
ذكرهم وأعىل شأهنم، وخّلد هبا يف القرآن موقفهم، وهي كالتايل: 

هلل: العبودية   .1
ففلي قوله: ]ٻ    پ    پ    پ[ يقول: فإهنم حيضون يف عذاب 
اهلل، إال عباد اهلل الذين أخلصهم من العذاب))(. واألقرب يف هؤالء أهنم الذين 
علموا ما هلم من جمامع العظمة فعملوا بام علموا فلم يدعوا غريه سبحانه ومل 
يكذبوا؛ وقد وصفهم اهلل بام أشلار إليه من الوصلف بالعبودية واإلضافة إىل 
االسم األعظم فقال: ]پ    پ[ ثم وصفهم بل]پ[ أي لعبادته 

تفسري الطربي ))99/2(.  )((
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فلم يرشكوا به شليًئا جليًّا وال خفيًّلا، فإهنم ناجون من العذاب))(. وربام كان 
التوحيد موجوًدا فيهم من سلابق والرشك طلارئ، وقد بقيت منهم بقية عىل 

التوحيد، وهو ما أشار إليه الرازي)2(.

وكلام أن يف اآليلة بيلان أن العباد املخلصني ال يناهلم علذاب هؤالء، لكن 

ذللك العذاب هو اللذي يكون يف اآلخرة قطًعا، أما يف الدنيا فإنه يوشلك أن 

يعّم اهلل تعاىل الصالح والفاسلد بالعذاب والسليام إذا قّص الصالح يف األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر)3(.

وقد رأى بعض املفرسين يف االسلتثناء أنه اسلتثناء منقطلع من مثبت)4(. 
والصحيلح أنه »اسلتثناٌء متصلٌل ِمْن فاعِل ]ٱ[ وفيله داللٌة عىل أنَّ يف 
ْبه، فلذلك اْسلُتْثنُوا. وال جيوُز َأْن يكونوا ُمْسلَتْثننَْي ِمْن ضمري  قوِمه َمْن مل ُيَكذِّ
َب، لكنهم مل حُيَْضوا  ]ٻ[؛ ألنه َيْلَزُم َأْن يكونوا ُمنَْدرجني فيَمْن َكذَّ
ُ الفساِد. ال ُيقال: هو مستثنى منه استثناًء  لكوهِنم عباَد اهللِ امُلْخِلصني. وهو َبنيِّ
منقطًعا؛ ألنه َيصرُي املعنى: لكنَّ عباَد اهللِ املخلصني من غري هؤالء مل حُيَْضوا. 

وال حاجَة إىل هذا بوجٍه؛ إذ به َيْفُسُد َنْظُم الكاِم)5(«.

البقاعي، نظم الدرر )6)/286(.  )((
تفسري الرازي )354/26(.  )2(

ابن عثيمني، تفسري سورة الصافات )ص284(.  )3(
تفسري ابن كثري )20/4(  )4(

السلمني احللبلي، الدر املصلون )328/9(، وكامه مسلتقى ملن كام أيب حيلان، البحر   )5(
املحيط )22/9)(.
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وحاصل هذا أن اهلل وصفهم بصفة: العبودية هلل. والعبودية نوعان: عامة 
وخاصلة؛ فالعبودية العامة عبودية أهل السلاموات واألرض كلهم هلل، بّرهم 
وفاجرهلم، مؤمنهم وكافرهم، فهلذه عبودية القهر وامللك. وأما النوع الثاين 
فعبوديلة الطاعة واملحبلة واتباع األوامر؛ وإنام انقسلمت العبودية إىل خاصة 
وعاملة؛ ألن أصل معنى اللفظة الذل واخلضوع، يقلال: طريق معّبد إذا كان 
له، لكلّن أولياءه خضعوا له  مذللًا بلوطء األقدام، وفان عّبلده احلب إذا ذلَّ
وذّلوا طوًعا واختياًرا وانقياًدا ألمره وهنيه، وأعداَءُه خضعوا له قهًرا ورغاًم.

  فاخلللق كلهلم عبيلد ربوبيتله، وأهلل طاعتله وواليتله هم عبيلد إهليته، 
وال جييء يف القرآن إضافة العباد إليه مطلًقا كهذه اآلية إال هلؤالء))(.

والإخال�س: ال�شطفاء   .2
فقلد وصفهم سلبحانه بل]پ[، وهي صفة )عبلاد اهلل(، وهو 
بفتلح اللام: إذا أريلد الذيلن أخلصهلم اهلل لواليتله، وبكرسهلا: أي الذين 
أخلصوا دينهم هلل. فقرأه نافع وعاصم ومحزة والكسلائي وأبو جعفر وخلف 
بفتلح الام. وقرأه ابن كثري وابلن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكرس الام)2(. 
ُلْم َأْخَلُصوا هللِ، َوَعىل ِقلَراَءِة اْلَفْتلِح: َأنَّ اهللَ  : َأهنَّ »َوامَلْعنَلى َعىل ِقلَراَءِة اْلَكلرْسِ

اْسَتْخَلَصُهْم ِمْن ِعَباِدِه)3(«.

ابن القيم، مدارج السالكني ))/05)-06)(.  )((
ابن عاشور، التحرير والتنوير )30/23(.  )2(

الشوكاين، فتح القدير )470/4(.  )3(
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وحقيقة الفرق بينهمـــا: أن الصادق واملخِلص بالكرس من باب واحد، 
وهو من ختّلص من شلوائب الصفات النفسانية مطلًقا، والصّديق واملخَلص 
بالفتلح من بلاب واحد وهو ملن ختلََّص من شلوائب الغريية أيًضلا، والثاين 
أوسلع فللًكا، وأكثلر إحاطلًة، فلكل صّديق وخمَللص هو يف حقيقتله صادق 
وخمِللص ملن غري عكلس، فرحم اهلل حفًصلا حيث قرأ بالفتلح حيثام وقع يف 
القرآن))(؛ فيكون املعنى: إال عبادك الذين اسلتخلصتهم لطاعتك، وصنتهم 

عن اقرتاف ما هنيتهم عنه.

واملخَلص هو املصطفى، كقوله تعاىل: ]ڃ       ڃ    ڃ    ڃ    چ[ 
]النملل:59[، فاصطفلاء اهلل هلم فيه من التنويه بشلأن عبلاد اهلل املخلصني، ومن 

املديلح هلم بقلوة اإليامن، وعلّو املنزلة، وصلدق العزيمة وضبط النفس، ويف 
ذلك إشارة إىل أعىل مراتب التكريم.

كلام أن اهلل قلد بلنّي جزاءهم يف اآليلات السلابقة لقصة إليلاس من نفس 
السلورة حيلث قلال: ]ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ٴۇ    ۋ    ۋ    ۅ     
ۅۉ    ۉ    ې    ې    ې    ې    ى     ى    ائ    ائ         ەئ          ەئ    وئ    وئ    
ۇئ    ۇئ    ۆئ     ۆئ    ۈئ    ۈئ     ېئ      ېئ    ېئ    ىئ      ىئ    ىئ      ی    ی    ی    
ی    جئ    حئ     مئ      ىئ    يئ    جب    حب    خب[ ]الصافات:49-40[.

 فهم يف املإل األعىل، ويا له من تكريم! ثم إن هلم وهم ]ائ    ائ         ەئ[. 
وهم خيدمون فا يتكّلفون شيًئا من اجلهد يف دار الراحة والرضوان والنعيم: 

إسامعيل حقي، روح البيان )458/7(.  )((
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وتللك أمجل أوصلاف الرشاب التي حتقق للذة الرشاب وتنفلي عقابيله، فا 
مخلر يصدع الرءوس، وال منلع وال انقطاع يذهب بلذة املتلاع! حور حيّيات 
ال متتّد أبصارهن إىل غري أصحاهبن حياء وعفة، مع أهنّن ]ىئ[ واسلعات 
مجيلات العيون! وهن كذللك مصونات مع رقة ولطلف ونعومة: ال تبتذله 

األيدي وال العيون!

الإح�شـــان:  .3
واإلحسان هنا بمعناه الواسع الذي يشمل العمل بكّل السنن والواجبات، 

ومن ثّم اجلهاد ضّد كاّفة أشكال الرشك واالنحراف والذنوب والفساد.

 ثلم كانلت النتيجلة أن أثنلى اهلل E علىل آل ياسلني، فقلال 
سلبحانه: ]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ[. والسلام عىل أتباع إلياس يظهر من توجيه 

القراءتني:

) أ ( فعلـــى قراءة من قرأ )آل ياســـني(: فالتوجيله ظاهر وجيّل، وقد قال 
أصحاب سلعد بلن أيب وقاص وابن عمر وأهل الشلام يف )آل ياسلني(:أهنم 

قومله وملن كان علىل دينله واحتجلوا بالقلرآن ]ہ      ہ    ہ    ھ    
ھ[ ]غافر:46[«))(.

ولكلن بعض املفرسين أغلرب يف توجيه هذه القراءة فقال: إن )ياسلني( 
اسم أيب إلياس، فأضيف إليه )آل()2(، وهو ما رجحه الرازي)3(. 

أبو عبيدة، جماز القرآن )74/2)(.  )((
تفسري النسفي )27/4(، تفسري األلويس )23/)4)(.  )2(

تفسري الرازي )26/)4)(.  )3(
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وقيل: إن )ياسلني( اسلم حممد G، فيكون آل ياسلني أي آل 
حممد))(، وهو ما جزم به أبو القاسم النيسابوري يف تفسريه)2(.

واسلتبعد ابن حجر هذا التوجيه بِلل »أنَّ اهلل تعاىل إنام أخرب يف كل موضع 
ذكر فيه نبيًّا من األنبياء يف هذه السلورة بأن السلام عليه فكذلك السلام يف 
هذااملوضع عىل إلياس املبدوء بذكره)3(«. وكذلك الواحدي من قبله؛ حيث 

قال: وهذا بعيد؛ ألن ما بعده من الكام وما قبله ال يدّل عليه)4(.

)ب( وعلـــى قـــراءة )إلياســـني(: فالتوجيه يكلون عىل قول ملن ذكر أهنا 
مجع، فتجعل أصحاب إلياس داخلني يف اسلمه، فلرياد به إلياس وأتباعه من 
املؤمنلني املخلصني فإهنلم األحقاء بأن ينسلبوا إليه، كام تقول لقوم رئيسلهم 
املهلب: جاءتكم املهالبة واملهلبون، تريد املهلب ومن معه، وكام تقول: رأيُت 

.)5(
H املحمدين، تريد حممًدا وأمته

تفسلري ابلن كثلري )4/)2(، تفسلري القرطبلي )5)/20)(، ابلن اجللوزي، زاد املسلري   )((
.)84/7(

أبو القاسم النيسابوري، إجياز البيان )703/2(.  )2(
ابن حجر، فتح الباري )373/6(.  )3(

الواحدي، البسيط )9)/03)(، وكذلك: الفراء، معاين القرآن )293/2(، السمرقندي،   )4(
بحر العلوم، )23/3)(، تفسري البغوي )4/)4(، تفسري القرطبي )5)/9))(. وأطال 
السهييل يف إبطال هذا القول يف التعريف واإلعام )ص48)(، وأورد األدلة عىل ذلك.

الفلراء، معاين القلرآن )2/)39–392(، تفسلري الطربي )94/23(، تفسلري املاوردي   )5(
)65/5(، تفسلري األللويس )23/)4)(، تفسلري القرطبلي )5)/9))(، تفسلري ابلن 

اجلوزي )82/7(.
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وقال ابن اهلائم اجلياين: )إلياسلني( يعني إلياس وأهل دينه، مجعهم بالياء 

والنون كأن كل واحد منهم اسمه إلياس))(. وطبًقا هلذا يفهم منها أهنا ختّص 

كّل الذيلن أطاعوا إلياس والتزملوا بنهجه. قال الطربي ناقًا عن بعض أهل 

العربيلة: »وإن شلئت ذهبلت بإلياسلني إىل أن جتعله مجًعا، فتجعلل أصحابه 

داخلني يف اسلمه... فيكون بمنزلة قوهلم األشلعرين بالتخفيف، والسعدين 

بالتخفيلف وشلبهه)2(«. ورّده الزخملرشي بأنله للو كان مجًعا لعلّرف باأللف 

والام)3(. وأّيده السلمني احللبي يف ذلك)4(، »لكن هذا غري متفق عليه، قال 

ابلن يعيلش يف رشح املفصل: جيوز اسلتعامله نكلرة بعد التثنيلة واجلمع نحو 
زيدان كريامن وزيدون كريمون وهو خمتار الشيخ عبد القاهر)5(«.

وقد وقع اختاف بني أهل التفسري يف حتديد املراد من )إل ياسني(، وهل 
هلو فرد أم مجاعة؟ وإن كان فرًدا فملن ذاك املقصود؟ وقد قال ابن القيم بعد 
أن اسلتعرض األقلوال: »والصواب- واهلل أعلم- يف ذللك أن أصل الكلمة 
)آل ياسلني( كآل إبراهيم، فحذفت األلف والام من أوله الجتامع األمثال، 
وداللة االسلم عىل موضلع املحذوف. وهذا كثري يف كامهلم، إذا اجتمعت 
األمثلال كرهلوا النطلق هبلا كلهلا، فحذفلوا منها ملا ال لبس يف حذفله، وإن 

ابن اهلائم، التبيان يف تفسري غريب القرآن ))/354(.  )((
تفسري الطربي ))02/2)(.  )2(
تفسري الزخمرشي )60/4(.  )3(

السمني احللبي، الدر املصون )329/9(.  )4(
تفسري األلويس )2)/35)(.  )5(
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كانلوا ال حيذفونله يف موضع ال جتتمع فيله األمثال. وهلذا حيذفلون النون من 
إين وأين وكأين ولكنلي. وال حيذفوهنلا ملن ليتني. وملا كانلت الام يف )لعل( 
شلبيهة بالنون حذفوا النون معها، وال سليام عادة العرب يف استعامهلا لاسم 
األعجمي وتغيريها له، فيقولون مرة: إلياسني. ومرة: إلياس. ومرة: ياسني، 
وربلام قالوا:يأس.ويكون عىل إحدى القراءتني: قد وقع السلام عليه، وعىل 

القراءة األخرى: عىل آله))(«.

وقد أسلفت سابًقا حني ذكر القراءات فيها، أن السام ليس حمصوًرا عىل 
إلياس S، بل هو عاّم له وألتباعه يف ظاهر وجه القراءة بل )آل ياسني(، 
ا به فيظاهر وجه قراءة )إلياسني(، وأن كا املعنيني مقصود،  وقد يكون خاصًّ
وأن منزللة القلراءة ملن القراءة هي بمنزللة اآلية من اآليلة، وال تعارض بني 

القراءتني، فنحملهام عىل املعنيني، والقرآن محَّاٌل ذو وجوه.

ابن القيم، التفسري القيم )ص449(.  )((
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E

آن لنلا بعلد أن وضعنا عصلا الرتحال من هذه املسلرية يف أفيلاء اآليات، 
ولطائلف اإلشلارات، ودقائلق العبلارات؛ أن نسلتلهم منهلا أهلّم النتائلج 

واملحّطات، ومن ذلك:

 الصحيح يف اسم )إلياس( أنه بقطع األلف واشتقاقه من قوهلم: رجل 
أْلَيس: أي شلجاع، واألْلَيس: الذي ال يفرُّ وال يربح من مكانه، وهذا املعنى 

موجود يف اللغات السامّية القديمة التي هي من أصول اللغة العربية.

 ال مانع من اجلمع بني املعنيني والقراءتني يف )إل ياسني- آل ياسني(، 
وأنله ال يوجلد بينهام تضاد؛ فاهلل سلبحانه سلّلم عىل إلياس S، وسلّلم 
كذلك عىل آله وهم أتباعه من املؤمنني؛ ألن منزلة القراءة من القراءة كمنزلة 

اآلية من اآلية.

 يدّل النّص القرآين أن إلياس S هو )إلياس( وليس ما سواه من 
شخصيات األنبياء اآلخرين، وأن ما حكاه البعض من حياته إىل آخر الزمان 

ما هو إال رضٌب من اخلرافة.

 إلياس S مل يكن من بني إرسائيل، وال قومه الذين دعاهم أيًضا؛ 
فاجلميلع كانت أصوهلم من الفينيقيلني الكنعانيني القاطنني يف مدينة بعلبك، 

وما حوهلا.
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 مل يذكر )العهد القديم( نسلب إلياس، ومل يعرفوا أصله، وما ُنِقل عن 
وهب بن منبه قد جاء من طريق واحد، ويف سنده ضعف شديد ونكارة. 

 عىل الرغم من اختاف املؤرخني حول أصول الفينيقيني، إال أن هناك 
دالئل كثرية لدى علامء اآلثار وعلم الوراثة تساعد يف إثبات أن الفينيقيني هم 

يف األصل كنعانيون.
 َبْعَلَبّك هي جزء من باد كنعان الكبرية االمتداد، وكانت بالنسبة هلم 

هي املدينة الدينية التي حيّجون ويفدون إليها ويذبحون القرابني.

 إليلاس S ُأرسلل بدعوتله إىل السلكان القاطنني بتللك املنطقة 
)َبْعَلَبلّك وما حوهلا(، وهم الفينيقيون، وليس إىل بني إرسائيل، وهذا ما تدّل 

عليه اآليات القرآنية يف قّصته الواردة بسورة الصافات.

 األصلل يف معنلى البعل هلو العللو واالسلتغناء والسليادة، ولذلك 
اسلتعمل بمعنى الرب لعلوه وسيادته، وأطلق عىل اسم صنم بعينه لسيادته، 
واستعمل بمعنى الزوج لسيادته؛ وعىل هذا فالبعل يف اللغة عىل وجه واحد، 

وهو كل ما عا وساد واستغنى عن غريه.

 اسلم الصنم )بعل( معروف يف كتب التاريلخ القديم، وهو صنم من 
أصنلام الفينيقيلني، ومنحوت عىل األحجار الشلاهدة عىل ذللك حتى يومنا 

هذا، وهو ما أثبته علم اآلثار.

 كان أجداد الفينيقيني من املسللمني املوّحديلن، فذّكرهم إلياس هبم، 
وقد كانوا من بقايا دعوة )ملكي صادق( ودعوة )شلعيب( S؛ ويشهد 
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لذلك أن الفينيقيني قد ورد ذكرهم يف التوراة عدة مرات باسلم طائفة تسّمى 
)القينيني(.

ا ببني إرسائيل باألصالة، بل بالتبعية والتقليد؛   )بعلل( ليس إهلًا خاصًّ
وهلم مل يعبدوا )البعلل( فقط، بل عبدوا الكثري من اآلهللة التي رأوها؛ وهذا 
يدلنا عىل أن إلياس S مل يبعث إىل بني إرسائيل، وإنام بعث لقوم عبدوا 

البعل باألصالة واحلقيقة، وهم الفينيقيون.

 بقيت آثار الوثنية وعبادهتم لإلله )بعل( حتى زمننا احلارض، فاهلياكل 
املوجودة اليوم يف َبْعَلَبّك هي من تصميم الفينيقيني.

 سلبب ذكر اسلم الصنم رصحًيلا )بعل( افتتان كثري ملن الناس به عىل 
الُبعديلن الزماين واملكاين، واعتقادهم أنله املتصف يف أحوال العامل من دون 

اهلل، استقااًل ال تبًعا.

 ما نسلبه أهل الكتلاب إىل )إيليا( ميلء باخلرافلات واملتناقضات التي 
يرّدها الرشع والعقل.

 بلرزت ضمن اآليلات -رغلم قصها- مقاملات رفيعلة ومقّومات 
تأهيلية إللياس S، وترّتب عليها جزاءات عظيمة هلذا النبي الكريم. 

 متّيلزت دعوة إلياس S بثبلات املنهج الذي سلار عليه األنبياء، 
وتنّوع األساليب اجلاذبة للمدعوين.

 تضمنت اآليات ثلاث صفات ألتباع إلياس S، ومكافأة رفع 
اهلل هبا ذكرهم وأعىل شأهنم، وخّلد هبا يف القرآن موقفهم.
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كما أن ِمن أهم التوصيات اليت يراها الكاتب:

 االستفادة من الدراسات التارخيية املوضوعية ملحاولة فهم النصوص 
القرآنية الواردة يف قصص األنبياء خصوًصا، واالبتعاد عن غثاء اإلرسائيليات 

التي ُفرّس هبا النص القرآين.

 إفراد كل نبي ورد ذكره يف القرآن العظيم ببحث يدرس حياته وبيئته 
ومنهجه وفق معطيات املعلومات التارخيية الصحيحة، وإحسلان إنزاهلا عىل 

النصوص القرآنية الواردة.

ورّبي هو الغفور الشكور ملا خّطت يداي.. وهواملستعان وحده
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